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RESUMO
Facilidades econômicas e transformações sociais contribuíram para o crescimento das
classes C e D, hoje consideradas o verdadeiro mercado consumidor brasileiro. As
características e formas de consumo do aqui chamado segmento da maioria pedem
entendimento por parte dos profissionais de comunicação, a fim de que sejam planejadas
estratégias dirigidas e que propiciem um relacionamento sólido e baseado em um modelo de
comunicação de mão dupla. Este trabalho, a partir do estudo de caso da Revista Pah! e através
de entrevistas em profundidade e grupos focais, procura compreender os comportamentos e as
motivações dos jovens pertencentes ao segmento da maioria, bem como o relacionamento da
marca com o público e a maneira como os jovens recebem os seus estímulos.
Palavras-chave: comportamento do consumidor, relacionamento, classe C, jovens, Revista
Pah!.

ABSTRACT
Economic facilities and social transformations contributed to the growth of the
working and the lower middle classes (“C” and “D” in Brazil), today considered the true
Brazilian consumer market. The characteristics and manners of consume of the here called
“majority segment” ask for understanding from communication professionals, so that directed
strategies can be planned and provide a solid relationship, based in a two-way communication
model. The present work is a case study of Revista Pah! that, through profundity interviews
and focus groups, seeks to comprehend the behaviors and motivations of the youth from the
majority segment, as well as the brand's relationship with the public and the way youngsters
receive its stimuli.

Keywords: consumer behavior, relationship, class C, youth, Revista Pah!
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INTRODUÇÃO
Os últimos anos fomentaram grandes mudanças nas formas de comunicação das
empresas. A globalização e a expansão do meio digital contribuíram para que o consumidor
exercitasse o seu lado crítico em relação a produtos, marcas e publicidade, iniciando uma
mudança na relação existente entre emissor-receptor. Pesquisas de institutos sociais e
estudiosos de comunicação, sociologia e antropologia também contribuíram com a
possibilidade de acompanhar essas tendências e mudanças de comportamentos dos públicos.
A chamada nova classe média brasileira vem tendo, nos últimos anos, seu
comportamento observado por institutos de pesquisa em diversos segmentos do cotidiano,
como consumo, relações familiares, escolaridade, geração de renda, hábitos de lazer etc. Para
Renato Meirelles, sócio-diretor do Instituto Data Popular, a classe C está virando alvo de
interesse porque, juntamente com as classes DE, já corresponde a 87% da população e
movimentou mais de R$ 500 bilhões em 20051. O estudo “Target Group Index”2, realizado
pelo Ibope Mídia, aponta que a classe C brasileira tem uma forte personalidade e deseja que
os produtos e serviço satisfaçam

seus valores e princípios, seu estilo de vida e suas

atividades. Considerando as relações desse público com as marcas, o estudo aponta que há
diversas semelhanças entre as classes AB e C, como “inovação agrada a todos”, “as marcas
são referências para a compra”, “marcas estabelecidas merecem mais confiança”, “marcas
novas merecem ser conhecidas”. Entretanto, enquanto o valor de refinamento está mais
presente nas classes AB, a classe C preza por diversão e alegria na comunicação. Meirelles
(2011) ainda alerta que a maioria das empresas não está dialogando diretamente com esse
segmento, apenas reproduzindo suas comunicações voltadas às classes AB para a classe C, o
que considera uma estratégia mal formulada, visto que este público já demonstra querer uma
comunicação voltada a ele tanto nos discursos verbal quanto estético, exigindo referências
culturais e outros padrões estéticos diferentes dos da elite.
Neste cenário de uma nova e forte classe social no Brasil, entender os comportamentos
e as diferentes motivações e experiências de compra dos consumidores tornou-se fundamental
para as boas estratégias de comunicação das empresas. De acordo com Meirelles (2011), a
nova classe média brasileira já tem consciência de sua importância na sociedade e valoriza
cada vez mais suas conquistas e histórias, o que exige das empresas uma comunicação
1

2

Informações disponíveis em <http://www.feirasdobrasil.com.br/revista.asp?area=entrevistas&codigo=234>
Acesso em 20 de setembro de 2011.
Estudo disponível em <http://www.ibope.com/maximidia2010/> Acesso em 01 de agosto de 2011.
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alinhada com o universo de signos deste público para aproximar a marca do contexto cultural
do consumidor.
Com o segmento jovem, as mudanças de comportamento merecem ainda mais
atenção, já que o repertório de signos e os valores desse público mudam com uma frequência
muito maior. Além disso, os jovens das classes CD já se configuram como consumidores
potenciais, visto que jovens de 12 a 28 anos somam 52 milhões da população brasileira e
movimentaram R$ 136 bilhões em 2009 (considerando a faixa etária de 15 a 16 anos). O foco
no comportamento dos jovens neste trabalho traz para o debate a visão crítica e as tendências
momentâneas típicas das gerações Y e Z. Sabe-se que os comportamentos dos membros
dessas gerações seguem tendências e modismos, exigindo constantes atualizações dos estudos
sobre os contextos sociais e culturais dos adolescentes e testes de novas estratégias de
comunicação.
O objeto desta pesquisa é a Revista Pah!, pertencente ao Grupo RBS3, e um dos
produtos de mídia da plataforma Kzuka. Lançada em novembro de 2010, a Revista tem como
público-alvo os jovens das classes CD e está incorporada à estratégia de relacionamento do
Grupo RBS com o segmento da maioria. Com edições mensais, a publicação é distribuída em
escolas públicas de Porto Alegre e grande Porto Alegre, não tendo ainda uma versão
catarinense. Em seu conteúdo, traz entrevistas com personalidades (cantores, atores e
jogadores de futebol do gosto do público-alvo); matérias sobre temas relevantes à realidade
dos jovens (mercado de trabalho, vestibular, comportamento, esporte, sexo); opiniões dos
colunistas Duda Garbi (comunicador da rádio Atlântida e do Kzuka) e Manoel Soares
(repórter da RBSTV4) sobre diversos temas e ainda galeria de fotos em shows, festas e
escolas. Além da edição impressa, a marca Pah! está presente em drops diários na Rádio
Cidade5, no Jornal Diário Gaúcho (DG), com uma página dupla às sextas-feiras e uma coluna
na contracapa às terças-feiras, e na internet, com um blog e perfis oficiais nas redes sociais.
A escolha do objeto de pesquisa se deu por quatro peculiaridades do mesmo: por ser
um produto totalmente dirigido às classes CD, por ser voltado ao público jovem, por possuir
3

4
5

O Grupo RBS é uma empresa multimídia fundada por Maurício Sirotsky Sobrinho em agosto de 1957.
Atualmente tem seu portfólio composto por três emissoras de televisão, sete rádios, oito jornais, 12 portais de
internet, uma empresa de marketing e relacionamento com jovens e uma empresa de eventos, além de ter
participação acionária em oito empresas de outros segmentos, como educação, logóstica e eventos. Grande
parte dos seus veículos e produtos abrangem apenas os estados do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina,
mas os novos negócios, como portais de internet como Guia da Semana, Oba Oba, desejomania e Eu
Comparo já atuam em nível nacional. Informações disponíveis em < http://www.gruporbs.com.br > Acesso
em 25 de setembro de 2011.
Emissora de televisão afiliada à Rede Globo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
Emissora de rádio do Grupo RBS voltada ao público das classes C, D e E de Porto Alegre/RS. <
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/cidade/capa,0,0,0,0,Home.html >
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um forte perfil regional e porque completará, em novembro de 2011, um ano de seu
lançamento. Para responder à problemática de pesquisa, se objetiva identificar o
comportamento dos jovens da classe C consumidores da Revista Pah! e suas principais
relações com a marca. Pretendem-se como objetivos específicos: (1) comparar os
comportamentos masculinos e femininos dos consumidores da revista, analisando, assim, as
diferentes motivações editoriais de gêneros na relação com a marca; (2) identificar as
principais ações de comunicação e relacionamento da revista com os públicos (e como isso
influencia na imagem da marca); e (3) verificar as relações das marcas anunciantes com a
revista. A estrutura deste trabalho de conclusão de curso está divida em seis capítulos, visando
a obter, ao contemplar todos os temas necessários para a construção do estudo de caso, os
dados para a resolução dos objetivos propostos.
O primeiro capítulo teórico aborda os conceitos de comportamento do consumidor
para subsidiar o restante da pesquisa e da interpretação dos dados. Como bibliografias básicas
neste tema serão utilizadas as ideias de Solomon (2002), Engel (2000) e Sheth (2001). É
consenso entre os autores que o estudo do comportamento do consumidor, que envolve as
razões e maneiras de compra, é muito mais precioso que o antigo enfoque do comportamento
de consumo, no simples ato de comprar. Engel (2000) afirma que o atual enfoque é mais
valioso por “levantar questões que surgem depois que a compra ocorre” (ENGEL, 2000, p.7).
As diversas influências que os consumidores sofrem anteriormente ao processo de compra
serão expostas nesse capítulo, dando destaque para as determinantes individuais e coletivas
(Solomon, 2002), onde a primeira se refere a percepção, aprendizagem, personalidade, estilos
de vida, atitudes e necessidades; e a segunda a idade, etnia, classe social e fatores culturais. A
partir do entendimento e mapeamento dessas influências sobre os seus públicos é que o
posicionamento de produto e de comunicação deve ser pensado.
Contextualiza-se, no capítulo seguinte, o atual momento da classe média brasileira a
partir de estudos do Ibope, do Data Popular e de artigos do sociólogo Renato Meirelles,
especialista na área. Também será abordada a relação desse segmento como consumidor de
produtos e marcas, visto que estudos do Data Popular (2009, 2010) indicam que, para essa
classe, o consumo está ligado às ideias de pertencimento, inclusão, satisfação de necessidades
e saída do universo de restrições. Em um subcapítulo, as teorias sobre as gerações Y e Z,
universo jovem escolhido para se trabalhar nesta pesquisa, são abordadas para elucidar as
características desse segmento de público e suas tendências como grupo de consumo.
Um planejamento de comunicação eficiente precisa ter seu discurso alinhado com o
comportamento do consumidor-alvo para fortalecer o relacionamento dos públicos e a
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imagem da marca por meio de um trabalho bem executado de Relações Públicas. Para
entender como se dá esse processo de relacionamento com os públicos na marca Pah!, o
quarto capítulo traz conceitos de públicos, relações públicas e marketing de relacionamento de
teóricos como Grunig (2001, 2009), Kunsch (2003, 2007), França (2008), Gummesson
(2010), entre outros.
No quinto capítulo, se apresenta a marca Pah!, com ênfase no periódico (objeto desta
pesquisa). Também se contextualiza o Kzuka, outra marca de mídia da empresa que leva o
mesmo nome e na qual o Pah! está inserido. São contextualizadas as evoluções dos produtos,
os perfis dos públicos, os conteúdos e as ações de comunicações e relacionamento de ambas
as marcas. Os conteúdos deste capítulo foram obtidos através de informações dos sites do
Grupo RBS e do Kzuka, do blog do Pah!, das redes sociais das marcas e de entrevistas com os
responsáveis pelo negócio.
Para que a pesquisa alcance resultados e seja possível a realização de uma análise dos
dados que responda aos objetivos, a metodologia trabalhada é o estudo de caso, aliado às
técnicas de entrevistas em profundidade com profissionais do Grupo RBS, a fim de
contextualizar o objeto da pesquisa, e de grupos focais com leitores da Revista Pah!, para
compreender as relações entre os consumidores e a marca. O estudo de caso foi a metodologia
escolhida para esta pesquisa por ser, conforme Goode e Hatt (1979, apud DUARTE, 2005, p.
216), um método de olhar para a realidade social e por investigar “um fenômeno
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o
contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas” (YIN,
2001, p. 32). Os processos metodológicos que nortearam a coleta dos dados da pesquisa são
apresentados no sexto capítulo. Foram obtidos dados em níveis qualitativos através das
técnicas de estudo de caso, entrevista em profundidade, grupo focal e análise de conteúdo.
Após, se apresenta a análise dos dados coletados (subsidiada pelo material teórico apresentado
nos capítulos iniciais), respondendo, assim, a todos os objetivos propostos, bem como
levantando hipóteses para pesquisas futuras nas considerações finais.
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2. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Compreender os processos de seleção, compra e uso de produtos, serviços, ideias ou
experiências desenvolvidos pelos indivíduos a fim de satisfazer seus desejos e necessidades é
o que Solomon (2002) define como comportamento do consumidor. Engel (2000)
complementa ao incluir os processos decisórios antecessores e sucessores aos processos de
compra e uso na mesma teoria. Os amplos estudos sobre as influências no processo de
consumo abrangem diversos fatores, podendo abarcar a natureza financeira, psicológica,
ambiental, entre outras.
O consumo, hoje, não está mais restrito à compra de um produto pela sua utilidade e
qualidade apenas, mas, como bem lembra Solomon (2002), este novo enfoque dos estudos
sobre comportamento do consumidor sustenta que os papeis dos produtos vão muito além da
simples funcionalidade desempenhada e oferecem importantes significados aos consumidores.
No relacionamento entre consumidores e marcas, Solomon (2002) afirma que há um
alinhamento entre os significados profundos do produto e às nossas necessidades sociais,
visto que, ao utilizarmos uma determinada marca de roupa, entramos em sintonia com grupos
de gostos semelhantes, além de estreitar nossas relações sociais e fortalecer nosso lugar na
sociedade. Contudo, as necessidades dos consumidores em relação aos produtos apresentam
inúmeras diferenças de indivíduo para indivíduo, o que gera diferentes relacionamentos. As
ligações entre marca/consumidor podem ser, entre outras, dos seguintes tipos (SOLOMON,
2002, p. 29): (a) ligação de autoconceito, quando o produto ajuda a estabelecer a identidade
do usuário; (b) ligação nostálgica, quando o produto atua como um elo com um eu do
passado; (c) interdependência, quando o produto faz parte da rotina diária do usuário; e (d)
amor, quando o produto promove elos emocionais, de afeto, paixão ou outra emoção intensa.
Como não há uma padronização de necessidades, gostos e desejos dos consumidores, a
segmentação de produtos acaba sendo uma grande oportunidade para agregar valor a uma
marca e fortalecer os relacionamentos com os clientes. Engel (2000) define segmentação
como “o processo de projetar ou caracterizar um produto ou serviço que excederá uma atração
especialmente forte para alguma subparte identificável do mercado total” (ENGEL, 2000,
p.25). Estratégias de marketing, portanto, são criadas através da identificação de grupos
semelhantes para que as marcas atinjam um maior apelo a um grupo com motivações em
comum (SOLOMON, 2002).
Para melhor compreender os processos que influenciam o comportamento do
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consumidor, este capítulo está dividido em três grandes enfoques, observados a seguir,
conforme proposto por Engel (2000): as diferenças individuais, as influências ambientais e os
processos psicológicos.

2.1 Diferenças Individuais
Enquanto indivíduos, desenvolvemos diferentes características que nos fazem ser
diferentes uns dos outros. Mesmo que sejamos influenciados pelas mesmas variáveis,
respondemos a elas de maneira particular, pois combinamos uma série de fatores ambientais,
psicológicos e individuais. Este subitem se aprofunda nos fatores de (a) motivação,
desdobrando-se no conceito de (b) necessidade do consumidor, (c) envolvimento, (d)
personalidade, (e) valores, indicando também o tema (f) autoconceito e finalizando com a
categoria (g) estilo de vida.

2.1.1 Motivação
Diversos são os fatores psicológicos que fazem com que cada indivíduo se comporte
deste ou daquele jeito, entre eles a motivação. Para Sheth (2001), o processo de motivação é
“o estado de moção ou excitação que impele o comportamento na direção de um objeto-alvo”
(SHETH, 2001, p. 326). Quando esse estado de excitação é ativado, somente com a aquisição
deste objeto-alvo se consegue a redução desse estado de tensão, o que se compreende por um
comportamento proposital.
O processo motivacional, segundo Solomon (2002), refere-se aos “processos que
fazem com que as pessoas se comportem do jeito que se comportam” (SOLOMON, 2002, p.
95). Independentemente do objeto-alvo que se pretende alcançar para a redução da tensão
ativada, o processo de motivação tem início no reconhecimento da necessidade (Engel, 2000).

2.1.1.1 Necessidades
Antes de se introduzir as diferentes abordagens sobre necessidades e a fim de se
compreender melhor as complexidades dos conceitos, se vê necessário distinguir o que se
entende por necessidade e desejo.
Sheth (2001) define desejo como a obtenção pelo indivíduo de uma satisfação maior
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do que é necessário para amenizar uma condição insatisfatória, levando, assim, seus estados
físicos e psicológicos além do estado de conforto mínimo. O autor ainda classifica os
contextos determinantes dos desejos em contextos individuais e ambientais. O primeiro
engloba as dimensões de valores pessoais, referentes aos recursos financeiros disponíveis a
um cliente; valores institucionais, que compreendem os grupos e organizações às quais o
indivíduo pertence; e os valores culturais, entendidos aqui como as influências da cultura
sobre os gostos e desejos dos indivíduos.
Como necessidades, Sheth (2001) se refere a uma condição insatisfatória do indivíduo
que o leva a realizar uma ação para obter uma melhor condição. Também se compreende
necessidade como a distância entre o estado desejado e o atual do indivíduo, se prestando
mais prontamente à consciência e à análise cognitiva (ibid., 2001, p. 327). As pessoas são
movidas prioritariamente pelas suas necessidades biogênicas, aquelas das quais necessitamos
para sobreviver (água, ar, alimento etc). Contudo, o comportamento do indivíduo também é
moldado por necessidades baseadas nos benefícios esperados da compra, como necessidades
psicogênicas, utilitárias e hedonistas.
As necessidades psicogênicas são adquiridas durante o processo em que o indivíduo se
torna membro de uma cultura e sofre influências variáveis desta em cada ambiente (Solomon,
2002). Como ramificações da necessidade psicogênica se encontram as necessidades de
associação, de status e de poder. Por necessidade de associação entendemos o desejo de estar
na companhia de outros indivíduos, se tornando uma necessidade relevante para produtos que
são consumidos coletivamente, como esportes em equipe. Já o desejo de controlar o ambiente
se refere à necessidade de poder, associada a produtos que estimulam a sensação de domínio
do ambiente pelo indivíduo, como carros potentes e hotéis de luxo. Para satisfazer as
associações de status, consomem-se produtos que estimulam as qualidades distintivas do
indivíduo (ibid., 2002, pg. 99).
Por necessidades utilitárias, se entende a satisfação através dos atributos funcionais e
tangíveis do produto, como a autonomia que se adquire ao comprar um carro, por exemplo
(ibid., 2002). Já as necessidades hedônicas referem-se à experiência que a compra pode
proporcionar, como acreditar que determinado produto vai proporcionar alegria, além de
serem ligadas às sensações subjetivas que o bem oferece ao indivíduo, como status. Em uma
decisão de compra, muitas vezes, o indivíduo acaba por se utilizar tanto das necessidades
utilitárias quanto das hedonistas, pois, conforme Engel (2000), as necessidades hedonistas
podem servir como um complemento de considerações subjetivas (necessidades hedônicas)
sobre determinado produto que o consumidor já sabe que quer adquirir (necessidades
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utilitárias).
Outra abordagem sobre as necessidades que ativam o processo de motivação é
proposta por Abraham Maslow e amplamente conhecida pela área de marketing como
“hierarquia das necessidades”. Para Solomon (2002), a abordagem de Maslow favorece a
compreensão do crescimento pessoal e da obtenção de “experiências máximas” (ibid., 2002,
pg. 99), visto que a hierarquia abrange tanto as necessidades biogênicas quanto as
psicogênicas em níveis de motivos especificados. A hierarquia de Maslow apresenta-se da
seguinte forma, compreendendo as primeiras necessidades como biogênicas e as últimas
como psicogênicas (SHETH, 2001, p. 328): (a) necessidades fisiológicas; (b) necessidades de
segurança; (c) necessidades de amor e pertença; (d) necessidades de estima e do ego; (e)
necessidades de autorrrealização. Engel (2000) divide a hierarquia de Maslow nas categorias
de (a) sobrevivência e segurança; (b) interação humana, amor e afiliação; e (c) autorrealização
(competência, auto-expressão e compreensão), considerando que as duas primeiras englobam
níveis mais baixos de necessidades e a última níveis mais elevados de desejos.
Importante considerar que essa formulação em níveis compreende que um nível só é
alcançado depois que o nível inferior tenha sido satisfeito. Caso uma necessidade que esteja
em um nível mais alto deixe de ser satisfeita, o indivíduo regride para os níveis abaixo (Sheth,
2001). Esse processo favorece o entendimento do comportamento do consumidor ao lembrar
que “os consumidores valorizam diferentes atributos de produtos, dependendo do que está
disponível para eles no momento [...]; os consumidores podem ter diferentes prioridades em
suas necessidades, em diferentes situações de consumo e em diferentes estágios de suas
vidas” (SOLOMON, 2002, p. 100).
A fim de fazer uma releitura das teorias sobre comportamento do consumidor, a
pesquisadora Hanna (1980) identificou sete necessidades primordiais: (a) segurança física –
de consumir produtos que evitem perigo ou risco em seu uso, e preservem a água e o ar
limpos; (b) segurança material – de consumir um suprimento adequado de posses materiais;
(c) conforto material - de consumir um suprimento grande e/ou luxuoso de posses materiais;
(d) aceitação pelos outros – de consumir produtos a fim de estar associado com outra pessoa
importante ou um grupo de referência pessoal; (e) reconhecimento pelos outros – de consumir
produtos a fim de ser reconhecido pelos outros como uma pessoa que conquistou um alto
status em sua comunidade; (f) influência sobre os outros – de sentir a própria influência nas
decisões de consumo dos outros; e (g) crescimento pessoal – de consumir produtos a fim de
ser ou tornar-se o próprio eu (HANNA, 1980, apud SHETH, 2001, p. 333).
Nos estudos das necessidades como uma das determinantes influenciadoras do
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comportamento do consumidor se deve levar em conta que, a despeito da abordagem ser
biogênica, utilitária, psicogênica ou hedonista, “o estado final desejado é o objeto do
consumidor” (SOLOMON, 2002, p. 95).

2.1.2 Envolvimento
Após a contextualização das necessidades e dos desejos que influenciam o
comportamento do consumidor, é necessário compreender quais fatores favorecem o processo
de envolvimento entre consumidor e marca após o indivíduo já ter sido impactado de alguma
maneira pelo produto. Utilizando as definições de Antil6 (apud ENGEL, 2000, p. 106),
“envolvimento é o grau de importância pessoal percebida e/ou interesse evocado por um
estímulo dentro de uma situação específica”.
Engel (2000) diz que o envolvimento é concebido no conjunto pessoa-objeto-situação,
sendo a pessoa o ponto inicial com as suas motivações de necessidades e valores. O autor
ainda considera o grau de envolvimento pessoal como o mais importante fator de moldagem
do tipo de processo decisório que será seguido pelo consumidor. Ativa-se o envolvimento
quando, ao se deparar com um produto, o indivíduo vê confrontadas suas características
pessoais a estímulos de marketing adequados às suas necessidades, valores e estilo de vida em
uma determinada situação (CELSI e OLSON, 1998, apud ENGEL, 2000, p. 106). Solomon
(2002) explica que, ao ser ativado na memória o conhecimento relevante, o indivíduo cria um
estado de motivação e aciona o comportamento. O envolvimento por parte do indivíduo vai
crescendo, e a atenção que ele dá aos anúncios de um determinado produto ou marca vai
exigindo mais esforço cognitivo para a compreensão das peças publicitárias.
Solomon (2002, p. 105) cita algumas técnicas que os profissionais de marketing e
comunicação podem utilizar para qualificar suas mensagens e estimular a atenção e motivação
do consumidor, como: (a) apelar para as necessidades hedônicas do consumidor, como utilizar
em anúncios apelos sensoriais, o que gera altos níveis de atenção; (b) usar estímulos novos,
tais como cinematografia incomum, silêncios repentinos ou movimentos inesperados nos
comerciais; (c) usar estímulos proeminentes, como música alta e ação rápida, para captar a
atenção nos comerciais ou anúncios maiores nos formatos impressos; (d) incluir o endosso de
celebridades para gerar maior interesse nos comerciais; e (e) construir um elo com os
consumidores, mantendo um relacionamento constante com eles.
6

ENGEL (2000, p. 106) não cita o ano da publicação de ANTIL.
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Nem todos os produtos conseguem obter dos consumidores a forma extrema de
envolvimento, conhecida como envolvimento profundo. Este processo ocorre com aqueles
produtos e marcas pelos quais os indivíduos são aficionados e possuem até mesmo certo
fanatismo, gerando um interesse extremo do cliente pelo produto, serviço ou atividade. Neste
processo de envolvimento profundo, as necessidades são satisfeitas com as suas principais
motivações, emoções e psicografias, chegando até mesmo a definir a identidade do indivíduo.
(SHETH, 2001, p. 343).
O envolvimento é o atual grande desafio das empresas, pois, conforme será observado
no capítulo 3, os jovens consumidores estão experimentando cada vez mais novos produtos e
não costumam ser fieis a uma determinada marca por muito tempo. Assim, quanto melhor as
marcas se comunicarem utilizando recursos diferentes e atrativos para um dado público, mais
possibilidades ela terá de reter a atenção do consumidor e gerar envolvimento entre ele e os
valores da marca.

2.1.3 Personalidade
Por proporcionar experiências e comportamentos de forma relacionada e coerente, a
personalidade é, segundo Engel (2000), ponto fundamental nos estudos de consumidores e
pode ser definida como um “padrão particular de organização que torna um indivíduo único e
diferente de todos os outros” e como “respostas consistentes a estímulos ambientais” (ibid.,
2000, p. 283). A personalidade pode, muitas vezes, estar relacionada com o autoconceito de
um indivíduo e com a hierarquia de necessidades de Maslow, a partir do momento que inclui a
procura por respostas “baseadas em características psicológicas internas e duradouras” (ibid.,
2000, p. 283).
Advindos da psicologia, os estudos da personalidade apresentam, entre outras, três
abordagens: psicanalítica, sociopsicológica e fator traço. Não se pretende aqui um
aprofundamento dessas três teorias, mas se julga importante destacar brevemente as
características de cada uma para realçar suas relações com outros fatores influenciadores do
consumidor.
A teoria psicanalítica, proposta por Sigmund Freud, defende que o sistema da
personalidade humana consiste em id, ego e superego. Conforme define Engel (2000) baseado
nas explicações de Freud,
o id é a fonte da energia psíquica e busca a gratificação imediata para
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as necessidades biológicas e instintivas. O superego representa normas
e serviços sociais ou pessoais como um limite ético do
comportamento. O ego medeia as exigências hedonistas do id e as
proibições do superego. A interação dinâmica destes elementos resulta
em motivações inconsistentes que são manifestadas no
comportamento observado. (ibid., 200, p. 283)
Em relação aos outros fatores influenciadores do consumidor, Engel (2000) destaca
que a teoria psicanalítica foca nos impulsos inconscientes e que subsidiou conceitualmente o
movimento de pesquisa sobre motivações do indivíduo, além de ter sido a precursora dos
estudos de estilo de vida.
A teoria sociopsicológica, conforme o próprio nome sugere, combina a teoria
sociológica, ao reconhecer que o indivíduo luta para satisfazer as necessidades da sociedade, e
a teoria psicológica, que compreende a ajuda que a sociedade oferece para que o indivíduo
atinja suas metas (Engel, 2000). Diferentemente da teoria psicanalítica, nesta os elementos
sociais são mais importantes que os biológicos na moldagem da personalidade e as
motivações comportamentais atendem as necessidades do indivíduo.
Por fim, a teoria do fator traço está relacionada a uma abordagem quantitativa da
personalidade. Segundo Engel (2000), o indivíduo tem sua personalidade composta por
traços, aqui entendidos como “qualquer maneira distinguível, relativamente duradoura na qual
um indivíduo difere de outro. Os exemplos de tais traços podem ser sociabilidade, estilo
tranquilo, quantidade de controle interno” (ibid., 2000, p. 284). Essa teoria supõe que existem
traços comuns entre muitos indivíduos, favorecendo, assim, a identificação de grupos para
segmentação de mercado; e que os traços são estáveis, exercendo intensos e universais efeitos
no comportamento do indivíduo. Ainda segundo o autor, a teoria do fator traço é a que mais
tem sido utilizada pelos profissionais de marketing ao tentar se relacionar as variáveis de
personalidade de um indivíduo com suas variáveis de comportamento, como compras, escolha
de mídia ou de produto, lideranças de opinião, entre outras.
Engel (2000) sugere que, para prever o comportamento do consumidor, se pode optar
por analisar a personalidade da marca, a partir do pressuposto de que as marcas teriam
“respostas consistentes evocadas a elas por consumidores que respondem às marcas” (ibid.,
2000, p. 287). Aqui, o autor faz referência à teoria do fator traço, visto que se entende que os
padrões consistentes das pessoas (traços) guiam as decisões dos indivíduos em relação a todas
as situações de consumo. A personalidade de uma marca envolve suas três dimensões: (a) os
atributos físicos, como cor, tamanho e preço; (b) os atributos funcionais, como o uso de uma
marca; e (c) a caracterização, ou seja, como os consumidores percebem a personalidade da
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marca. Através da percepção desses atributos é que os indivíduos definem se determinada
marca é apropriada ou não para os seus usos (Engel, 2000). Solomon (2002) complementa
afirmando que não há muita dificuldade para os consumidores atribuírem qualidades de
personalidade para produtos inanimados. Essas características são categorizadas e podem ser,
entre outras: “antiga, íntegra, tradicional, surpreendente, vívida, ligada, série, inteligente,
eficaz, encantadora, romântica, sexy, vigorosa, livre, resistente, atlética” (ibid., 2002, p. 144).
Ainda que esteja combinada com outras variáveis, como estilo de vida e motivação, a
personalidade do indivíduo refletida na personalidade da marca possibilita uma compreensão
mais facilitada desse fator que é tão íntimo de cada indivíduo. Ao transmitirmos, de certa
forma, nossa personalidade para o que consumimos, podemos favorecer a presença da marca
em nosso cotidiano e desenvolver um envolvimento mais profundo com ela.

2.1.4 Valores
Por viveremos em sociedade, nos conectamos e pautamos nossos comportamentos
conforme valores e normas, aqui entendidos como crenças internalizadas pelos indivíduos e
mantidas em consenso nos grupos. Os valores sociais/culturais ditam o comportamento de um
grupo de pessoas, enquanto os valores pessoais redundam em metas e comportamentos
internalizados por cada indivíduo (ENGEL, 2000).
Como bem lembra Solomon (2002), mesmo que seja difícil encontrar uma cultura em
que todos os indivíduos endossem os mesmos valores, é possível identificar conjuntos gerais
destes que caracterizam uma cultura e que nos são passados pelos chamados agentes de
socialização (pais, amigos, professores, etc). O autor define o processo de aprendizagem de
comportamentos e crenças endossados pela sociedade como enculturação, e o processo de
aprendizagem de valores e comportamentos de outra cultura como aculturação. Engel (2000)
chama essa aprendizagem de socialização, quando estamos em processo de absorção dos
valores, motivações e atividades habituais de uma cultura. Também se aperfeiçoa a faceta de
consumidor ao adquirir cognições, atitudes e comportamentos relacionados ao consumo nesse
processo de sociabilização (ibid., 2000).
Seguindo pelo viés de consumidor como cliente, os serviços e produtos não são
adquiridos apenas pelos seus atributos físicos e suas funcionalidades, mas pelos benefícios
sociais, definidos por Sheth (2001) como valores sociais e emocionais. Compreende-se por
valores sociais a motivação dos usuários na escolha de “produtos que veiculam uma imagem
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congruente com as normas de seus amigos e conhecidos, ou então a imagem social que eles
desejam projetar” (ibid., 2001, p. 77). O valor emocional, em contrapartida, refere-se à
satisfação emocional oferecida por produtos e serviços. Como melhor exemplo para este valor
pode-se considerar o consumo de experiência, processo onde o prazer nasce na “própria
participação do cliente à medida que o processo de consumo desenvolve-se” (SHETH, 2001,
p 79).
Tanto os valores emocionais quanto os financeiros impulsionam, de acordo com
Moschis (1987 apud SOLOMON, 2002), grande parte do comportamento do consumidor. O
autor ainda complementa que as pesquisas e estudos sobre essa teoria devem estar
relacionados com a identificação e medida dos valores. Sheth (2001) afirma que, além de
propiciar o atingimento dos humores desejados, os valores contribuem para a formação de um
autoconceito do indivíduo.

2.1.4.1 Autoconceito
Segundo Solomon (2002), o autoconceito diz respeito às crenças de um indivíduo
sobre seus atributos e como suas qualidades são avaliadas. São diversos os atributos que
constroem o autoconceito de um indivíduo, entre eles o “conteúdo (por exemplo, rosto
atraente versus aptidão mental), positividade ou negatividade (auto-estima), intensidade,
estabilidade no decorrer do tempo e precisão (isto é, o grau em que a auto-avaliação
corresponde à realidade)” (ibid., 2002, p. 115).
Solomon (2002) afirma que, assim como os produtos usados por um consumidor (uma
determinada roupa, o estilo do carro, a decoração da casa e as atividades de lazer) influenciam
as percepções dos outros sobre um indivíduo, o uso deles também ajuda a determinar o
autoconceito do indivíduo e sua identidade social. Quando nossas identidades ainda não estão
totalmente desenvolvidas, informações sobre consumo tornam-se fundamental para a
definição de maiores e menores importâncias. Nesses casos, a tendência é de que a
autodefinição seja complementada adquirindo e exibindo símbolos associados à identidade.
Um exemplo desse processo de construção de identidade é o uso de produtos para homens
adultos pelos adolescentes, pois estão em fase de desenvolvimento e autoafirmação de sua
masculinidade (ibid., 2002).
A coerência entre os valores dos indivíduos e os produtos que compram é chamada de
congruência do eu/produto, modelo que sugere que determinados produtos são adquiridos
quando os atributos dos mesmos “pressupõem um processo de combinação cognitiva entre os
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atributos do produto e a auto-imagem do consumidor” (SOLOMON, 2002, p. 118).
Segundo Engel (2000), o autoconceito pode se apresentar nas seguintes dimensões:
“eu ideal (o que eu aspiro ser); eu real (a maneira que eu penso que sou realmente); eu no
contexto (a maneira como me vejo em cenários sociais diferentes); e eu estendido (o eu
incorporado em objetos e artefatos que assumem importância)” (ENGEL, 2000, p. 271).
Nesse contexto, surge também a teoria das Lovemarks (Roberts, 2005, apud SOUZA E
PIEDRAS, 2009), que sugere que na publicidade devem ser vendidas as emoções, os
sentimentos e a admiração despertados pela marca nos indivíduos. As marcas que conseguem
estabelecer uma relação real com o consumidor, através da priorização do conteúdo simbólico
do produto, possuem grandes chances de se tornar uma lovemark - quando o consumidor se
sente dono da marca - e de possuírem uma alta fidelidade dos consumidores (SOUZA E
PIEDRAS, 2009).
Na vida cotidiana do consumidor, o autoconceito se resolve em quatro maneiras:
a) Transcendência: quando se estende o autoconceito às posses, alargando e
enriquecendo o sentido do eu. São fornecidas características aos objetos além dos seus
aspectos funcionais e utilitários, se podendo atribuir apegos profundos aos produtos.
(Belk, 1987 apud ENGEL, 2000, p. 271)
b) Automonitoramento: quando o comportamento é modificado para estar de acordo com
as expectativas dos contextos sociais, podendo ser expresso em três fatores: “interesse
pela adequação social do comportamento; atenção a comparações sociais como
sugestão para auto-expressão adequada; e a capacidade de modificar a autoapresentação e a expressão através das situações” (Nantel e Strahle, apud ENGEL,
2000, p. 272).
c) Fantasia: refere-se à comparação do eu real com o eu ideal.
d) Presentear-se: diz respeito ao fenômeno de autogratificar-se, reforçando “a auto-estima
através da indulgência justificada pelo comportamento merecido” (ENGEL, 2000, p.
272).

2.1.5 Estilos de vida
Os produtos e as atividades que escolhemos para comprar ou usufruir, bem como
nossos interesses e opiniões, estão diretamente relacionados ao nosso estilo de vida, que é “o
padrão de consumo que reflete as escolhas de uma pessoa sobre como gastar seu tempo e
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dinheiro” (SOLOMON, 2002, p. 145), além de ser uma afirmação sobre o papel de um
indivíduo na sociedade.
Tanto pela diversidade de momentos e de estilos de vida dos grupos que compõem a
sociedade quanto pelas mudanças que as preferências de um indivíduo sofrem ao passar dos
anos, o conceito de segmentação de produtos se torna fundamental na análise do
comportamento do consumidor, visto que esses diferentes gostos, hobbies e momentos de vida
influenciam na decisão de compra de produtos e de marcas pelos indivíduos (Solomon, 2002).
A partir da compreensão das preferências de cada grupo, os profissionais de marketing
conseguem planejar estratégias segmentadas para cada estilo de vida e entregar as
necessidades e desejos ativados.
Após a observação dos elementos que compõem as diferenças individuais,
identificam-se as influências ambientais que afetam o comportamento do consumidor.

2.2 Influências ambientais
Como indivíduos pertencentes a uma sociedade, sofremos influências ambientais que
orientam nossos comportamentos. Para esta pesquisa, as duas dimensões influenciadoras mais
relevantes e apresentadas a seguir são a (a) cultura e (b) as classes sociais, visto que a
primeira nos traz a sensação de pertencimento e compartilhamento de valores, crenças e
atitudes; e a segunda nos aproxima de semelhantes através de subgrupos com os quais
partilhamos gostos, preferências e hábitos parecidos.

2.2.1 Cultura
Além dos fatores psicológicos descritos anteriormente, os consumidores recebem tanto
ou mais influências do ambiente. As próprias necessidades e valores sociais são
desenvolvidos para que o indivíduo se sinta integrado a uma cultura ou a um grupo social. A
compreensão do eu interdependente e de suas influências coletivas é fundamental para o
estudo do comportamento do consumidor, já que “70% dos consumidores do mundo vivem
numa cultura coletivista, e não na cultura individualista”, conforme lembram Markus e
Kitayama (1993, apud Engel, 2000, p. 393).
Engel (2000) define cultura como “um conjunto de valores, ideias, artefatos e outros
símbolos significativos que ajudam os indivíduos a se comunicar, a interpretar e a avaliar
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como membros da sociedade” (p. 394).
Desde o nascimento, o indivíduo inicia seu processo de pertencimento a uma
sociedade e, consequentemente, passa a incorporar ao seu autoconceito a cultura e os valores
deste grupo. É através da sociabilização que o indivíduo absorve os elementos da cultura,
como valores, motivações e atividades que influenciam o consumo (ENGEL, 2000). Essa
sociabilização do consumidor é, segundo o autor, “a aquisição de cognições, atitudes e
comportamentos relacionados ao consumo” (ibid., 2000, p. 395). Influências de grupos e
ambientes estão fortemente presentes no desenvolvimento da cultura de cada indivíduo:
família, religião, colegas e amigos transmitem seus valores e influenciam o comportamento
do consumidor.
Apesar de focarmos nos componentes subjetivos que influenciam o comportamento do
consumidor e de encontrarmos esses elementos abstratos na cultura (como religião,
personalidade, ideias, valores e atitudes), não podemos deixar de destacar que a cultura possui
elementos materiais

(como livros, edifícios, computadores, produtos específicos), que

funcionam, muitas vezes, como “artefatos culturais ou como manifestação material da
cultura” (ENGEL, 2000, p. 394).
Voltando ao nosso ponto de interesse, é importante compreender que a cultura passa ao
indivíduo um “senso de identidade e uma compreensão do comportamento aceitável dentro da
sociedade” principalmente relacionado às seguintes atitudes e comportamentos: “(a) sentido
do eu e do espaço; (b) comunicação e idioma; (c) vestuário e aparência; (d) alimentação e
hábitos saudáveis; (e) tempo e consciência de tempo; (f) relacionamentos; (g) valores e
normas; (h) crenças e atitudes; (i) processos mentais e aprendizagem; (j) hábitos e práticas de
trabalho” (Harris e Mora, 1987, apud ENGEL, 2000, p. 394).
Segundo SHETH (2001, p. 152), a cultura apresenta seis características: (a) é
aprendida - o indivíduo não nasce com uma cultura, mas vai desenvolvendo-a através do seu
crescimento e das influências externas e internas; (b) regula a sociedade através da aplicação
de normas e padrões de comportamento que são de conhecimento e seguidos por todos os
seus membros; (c) torna a vida mais eficiente - por ser partilhada pela sociedade, não há uma
necessidade de aprendizagem constante de novas coisas a cada situação ou interação com
outras pessoas; (d) é adaptativa - por ser uma resposta do indivíduo ao ambiente, muda
conforme novas regras; (e) é ambiental - assim como os indivíduos não costumam questionar
o ambiente, também não se questiona a cultura até o momento em que alguma norma ou
crença desta for quebrada, atraindo atenção da sociedade; (f) as múltiplas culturas organizamse em nichos hierárquicos - a cultura de um grupo maior ou predominante acaba moldando os
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costumes e hábitos de grupos menores.
A cultura, que geralmente se refere a normas e valores seguidos por um grupo maior,
também é desmembrada em outras culturas menores, chamadas de subculturas, caracterizadas
por grupos menores no interior de uma sociedade maior. A característica símbolo de cada
subcultura pode ser de diversos tipos, como nacionalidade de origem, raça, etnia, idade,
gênero, religião, classe social, profissão, entre outras (SHETH, 2001). Nesse sentido, o estudo
das tribos se endereça, observando manifestações culturais compartilhadas por determinados
grupos.

2.2.2 Classes sociais
A posição econômica de cada indivíduo na sociedade influencia o comportamento do
consumidor à medida que o modo como os indivíduos gastam seu tempo e dinheiro, suas
preferências, interesses, estilos de vidas e atividades habituais são definidas pelas classes
sociais e grupos de status existentes.

Classe social é aqui entendida de acordo com a

definição de Engel (2000):
[D]ivisões relativamente permanentes e homogêneas numa sociedade
nas quais indivíduos ou famílias partilhando valores semelhantes,
estilos de vida, interesses e comportamento podem ser categorizados
(…) Referem-se a um agrupamento de pessoas que são similares em
seus comportamentos baseados em sua posição econômica no
mercado. A associação de classe existe e pode ser descrita como uma
categoria estatística, estejam ou não os indivíduos cientes de sua
situação comum. (ENGEL, 2000, p. 438)
Os teóricos têm a atenção de identificar pontos divergentes entre classe social e grupos
de status. Estes últimos são, conforme Engel (2000), grupos que refletem as diferentes
expectativas por estilos de vida em cada classe, bem como as estimativas sociais de honra
dadas a cada uma. Sheth (2001) complementa que grupos de status referem-se a posições
resultadas de fatores como riqueza, poder político, sucesso profissional, entre outros. Por fim,
Max Weber, considerado um dos pais da teoria de classe, identifica que os grupos de status
“são estratificados de acordo com os princípios de seu consumo de bens representados por
estilos de vida especiais” (Weber, 1946, p. 193 apud ENGEL, 2000, p. 438).
O entendimento sobre a qual classe social um indivíduo pertence não é igual em todos
os países, já que depende muito das crenças e normas de cada cultura. Conforme lembra Sheth
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(2001), em culturas menos desenvolvidas, a classe social é determinada e definida a partir do
nascimento de um indivíduo; já em culturas mais industrializadas, um indivíduo pode mudar
de classe social a partir de conquistas materiais ou realizações aspiracionais (posição política,
sucesso profissional, grau de instrução etc) ao longo de sua vida.
Pode-se analisar o conceito de classe social através de seis características apresentadas
por Sheth (2001, p. 180): (a) ordenação por classificação - as classes sociais são agrupadas em
termos de prestígio social; (b) permanência relativa - características relativamente
permanentes da família, ou seja, a classe social de uma pessoa não muda a cada dia nem a
cada ano; (c) mobilidade de classes entre gerações – embora não mude a cada ano, é possível
que uma pessoa ou família entre e saia de uma classe social; (d) homogeneidade interna – as
classes são homogêneas em cada estrato ou dentro de si mesmas; e (e) distinta de renda:
embora a renda seja um importante determinante da classe social, não existe uma
correspondência perfeita entre as duas.
A partir do momento em que passamos a integrar, por alguma das razões acima,
determinada classe social, somos incumbidos de seguir certos comportamentos normativos
(SHETH, 2001) esperados pelos outros membros da classe social e que visam a satisfazer
expectativas de comportamento de cada classe. Essa identificação entre os membros das
classes requer entendimento por parte dos profissionais de comunicação para planejar
estratégias dirigidas a cada segmento de público. A fim de aprofundar características da classe
social aqui estudada (classe C, ou segmento da maioria, expressão utilizada pelo Grupo RBS),
a terceira parte deste trabalho dedica-se a compreender suas rotinas e fatores que a
caracterizam.

2.3 Processos Psicológicos
Por fim, a última dimensão que influencia nosso comportamento como consumidor se
refere aos processos psicológicos inerentes aos indivíduos. Aqui, destacamos os (a) grupos de
referências, pela influência exercida sob um grupo, e (b) a percepção, que proporciona uma
interpretação própria de discursos recebidos das marcas.

29

2.3.1 Grupos de referência
Pertencemos a uma determinada cultura e fazemos parte de subculturas, mas também
nos relacionamos com outros pequenos e importantes grupos que influenciam nossas tomadas
de decisões. Seja em um grupo de amigos, na escola, na igreja, com a família, com uma banda
ou personalidades, sempre convivemos em grupos dentro dos quais há pessoas que possuem
um alto poder de persuasão e se tornam referências de comportamento. Considera-se, aqui,
grupo de referência como “um indivíduo ou grupos reais ou imaginários, concebidos como
tendo relevância significativa sobre as avaliações, aspirações ou comportamento de um
indivíduo” (Ames e Hlareck, 1984, apud SOLOMON, 2002, p. 257).
Segundo Solomon (2002), os grupos de referência podem ser organizações formais,
com estrutura física e administrativa, como associações; ou informais, como os exemplos
citados da família e grupo de amigos. Os grupos informais, por serem menores e fazerem
parte da vida cotidiana, têm maior influência normativa. Ainda conforme o autor, os grupos
informais provocam três tipos diferentes de influências no consumidor individual: (a)
influência informativa – o processo pelo qual o indivíduo procura informações sobre um
produto ou marca com outros indivíduos que entendem do assunto e busca, com pessoas
próximas, informações confiáveis, como depoimentos de experiências com a marca; (b)
influência utilitária - a decisão por uma determinada marca está diretamente relacionada a
satisfazer as expectativas a seu respeito de outras pessoas com quem o indivíduo mantém
interações sociais; e (c) influência expressiva de valor - a compra de um produto determinada
pela imagem que ele provocará em quem o utiliza, na imagem desejada e na imagem perante
os outros.
Engel (2000) destaca dois outros tipos de grupos de influência: (a) os primários,
definidos por uma agregação social pequena que facilita a interação cara a cara e que possui
coesão e participação motivada, além de apresentar diversas semelhanças de crenças e
comportamentos; e (b) os aspiracionais, caracterizados por apresentar “um desejo de adotar as
normas, os valores e os comportamentos de outros com quem o indivíduo espera associar-se”
(ibid., 2000, p. 461).
Em todos os tipos de grupos de referência, a presença de um “indivíduo-referência” é
essencial para fortalecer a influência promovida. De acordo com Solomon (2002), as pessoas
têm a tendência de se comparar com outros indivíduos do mesmo grupo ou de grupos
semelhantes, e alguns fatores que contribuem para isso são, entre outros, proximidade física, a
simples exposição e a coesão de grupo. O primeiro fator se refere ao processo de aproximação
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das pessoas e do aumento de chance existentes para que as interações e relações aumentem a
partir dessa diminuição da distância. O fator de simples exposição é ativado quando gostamos
de pessoas ou coisas apenas por vê-las com certa frequência, mesmo que não haja contato
pessoal. Já o fator de coesão de grupo desenvolve-se com o grau de atração entre integrantes
de um mesmo grupo e do valor dado a esse grupo, que, quanto maior, aumenta a possibilidade
de que este grupo influencie as decisões de compra do consumidor individual.
Nem sempre os consumidores conhecem pessoalmente ou mantem contato com o
grupo ou pessoa de referência, mas a intimidade cara a cara não é fator decisório e excludente
da grande influência que grupos de referência, como bandas, esportistas e celebridades,
possuem sobre as decisões de compra do consumidor individual.

2.3.2 Percepção
Diariamente, somos impactados por diversas propagandas e estímulos promocionais
no ambiente em que circulamos, seja nas ruas, na televisão, na internet, no ambiente de
trabalho ou de lazer. Contudo, não processamos todas essas mensagens com a mesma atenção,
pois filtramos os estímulos de acordo com a coerência de nossos interesses e semelhanças
com nossas preferências. Esse processo, em que selecionamos, organizamos e interpretamos
os estímulos a fim de lhes dar um significado, é chamado de percepção, e a resposta a esse
processo é a sensação (Kanuk e Schiffman, 2000; SOLOMON, 2002; SHETH, 2001).
Segundo Sheth (2001), o processo de percepção é construído por três partes: (a)
sensação - atentar a um objeto ou evento do ambiente com um ou mais dos cinco sentidos,
onde o objeto ou evento é tecnicamente chamado de estímulo; (b) organização - categorizar,
classificando o estímulo percebido de acordo com categorias semelhantes de objetos
armazenadas na memória; (c) interpretação - acrescentar significado a um estímulo, formando
uma “regra” sobre o objeto ser ou não apreciado e também sobre que valor lhe seria atribuído
por aquele que o percebe (ibid., 2001, p. 287).
Ainda de acordo com o autor, o processo de percepção é moldado pelas características
do ambiente (natureza da informação oferecida pelo ambiente, aqui entendido como marcas,
lojas, governo, amigos, etc); pelo contexto (contextos sociais, organizacionais e culturais nos
quais a informação é recebida); e pelas características do cliente (conhecimento, familiaridade
e experiência prévia com o tópico ou semelhantes). Essas experiências prévias transformamse em expectativas sobre o que o produto pode oferecer, fazendo com que os consumidores
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vejam o que desejam ver (Sheth, 2001).
A percepção faz com que os indivíduos coloquem seus próprios significados,
condizentes às experiências e desejos, nas mensagens recebidas, percebidas e interpretadas.
Desse modo, a marca não possui uma completa segurança sobre o real entendimento de suas
mensagens, processo que faz com que a realidade objetiva de um produto seja menos
importante do que a percepção de cada consumidor. Kanuk e Schiffman (2000, p. 103)
afirmam que os indivíduos “agem e reagem com base em suas percepções, não com base na
realidade objetiva” e que deve enxergar como os consumidores pensam, pois é essa percepção
que influencia as ações, hábitos de compra e de lazer dos indivíduos.

32

3. SEGMENTO DA MAIORIA
Em um período de menos de dez anos, o Brasil passou a um estágio inédito em sua
história: mais da metade da população brasileira pertence, hoje, às classes C, D e E.
Transformações na economia, no mercado de trabalho, na forma de consumo e na relação dos
indivíduos com os produtos vêm modificando o cenário sócio-econômico do país e exigindo
que as empresas passem a compreender as características e necessidades desses públicos.
A massa de indivíduos das classes C, D e E será aqui chamada de “segmento da
maioria”, terminologia utilizada estrategicamente pelo Grupo RBS, empresa da qual a Revista
Pah! faz parte7. Salienta-se que, devido à classe C ter maior quantidade de indivíduos e
importância sócio-econômica neste novo cenário brasileiro, muitos dos dados aqui
apresentados são referentes a características sócio-demográficas exclusivas desta classe. Os
dados estatísticos apresentados ao longo do capítulo foram retirados de estudos de institutos
de pesquisa renomados no Brasil, como Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE),
Ibope e Data Popular, este último especializado em estudos sobre o mercado popular.
Para compreender o que é o segmento da maioria, são expostos a seguir, ainda que não
aprofundadamente, os critérios que definem uma classe social e/ou econômica, dados
estatísticos e de perfil desse segmento, assim como suas características de consumo e de
relacionamento com a comunicação. Não há um conceito aceito de forma unânime para
definir as classes às quais os brasileiros pertencem. O que se encontra é certa preferência por
definir classes não por seu viés social, mas prioritariamente pelo econômico. Assim, ao longo
deste capítulo, se utiliza a expressão “classe econômica”. A seguir, são apresentadas as
definições mais aceitas e utilizadas.
A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep) formulou o Critério de
Classificação Econômica Brasil (CCEB), também chamado Critério Brasil. Esse enfoque
define as classes econômicas de acordo com o potencial de consumo dos domicílios
brasileiros. O Critério Brasil não tem a pretensão de classificar as classes sociais, e sim as
classes econômicas da população brasileira, e analisa o resultado por domicílio, não por
indivíduo, visto que o CCEB supõe que uma pessoa integra a mesma classe econômica à qual
o restante de sua família pertence (FARIA, 2008).
Essa definição dos níveis econômicos brasileiros se estabelece com a atribuição de
pontos pela quantidade de determinados bens nos domicílios pesquisados e pelo grau de
7

Por ser uma empresa multimídia e trabalhar com produtos dirigidos a diversos públicos, faixas etárias e
classe econômica, se utiliza a expressão segmento da maioria quando há referência às classes C, D e E da
população brasileira.
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instrução do chefe da família. Os bens considerados pelo CCEB na pesquisa são televisão a
cores, rádio, banheiro, automóvel, empregada mensalista, máquina de lavar, videocassete e/ou
DVD, geladeira e freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex). Quanto mais
desses itens houver no domicílio, maior a quantidade de pontos que se obtém. Já quanto ao
grau de instrução do chefe da família, o Critério avalia os seguintes: analfabeto/até 3ª série
fundamental/até 3ª série 1º Grau (0 pontos); até 4ª série fundamental/até 4ª série 1º Grau (1
ponto); fundamental completo/1º Grau completo (2 pontos); médio completo/2º grau
completo (4 pontos); e superior completo (8 pontos).
Os indivíduos são, então, incluídos nas classes econômicas de acordo com suas
pontuações. A renda média e as pontuações de cada classe, segundo o Critério Brasil 2009,
estão demonstradas na tabela 1:
Classe

Pontos

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
E

42 a 46 pontos
35 a 41 pontos
29 a 34 pontos
23 a 28 anos
18 a 22 pontos
14 a 17 pontos
8 a 13 pontos
0 a 7 anos

Renda média familiar
(Valor Bruto em R$)
2009
R$ 11.480
R$ 8.295
R$ 4.754
R$ 2.656
R$ 1.459
R$ 962
R$ 680
R$ 415

Tabela 1 - Renda Familiar por Classes
Fonte: CCEB - Critério de Classificação Econômica Brasil, 2011
A Fundação Getúlio Vargas (FGV), por sua vez, utiliza dois critérios de determinação
das classes econômicas. O primeiro define as classes sob o “enfoque das expectativas e
atitudes das pessoas” (FARIA, 2008, p. 16), como o desejo que os membros de uma classe
possuem em ascender socialmente e melhorar seu padrão de vida. Já o segundo, considera os
dados da Pesquisa Mensal do Emprego (PME) e possui um caráter exploratório de mais longo
prazo, além de possibilitar a análise da capacidade dos indivíduos gerarem e manterem
riqueza. A seguir, são traçados breves panoramas sobre cada um dos enfoques citados acima.
A avaliação das expectativas e atitudes foi medida pela FGV em um estudo intitulado
“Índice de Felicidade Futura” (IFF), no qual foi solicitado que pessoas de 144 países
atribuíssem notas de 0 a 10 quanto à satisfação com sua vida no presente e a projeção para
daqui a cinco anos (FARIA, 2008). O resultado identificou que os brasileiros, mesmo não
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estando entre os primeiros lugares em relação à satisfação atual, são os mais otimistas em
relação ao futuro. Enquanto países como Dinamarca, Austrália, Canadá e Nova Zelândia
ficaram com notas entre 7,9 e 8,1, o Brasil obteve a nota de 8,7, refletindo, assim, o
crescimento econômico vivenciado no país nos últimos anos (FOLHA, 2011). No ANEXO A,
se pode observar os 13 primeiros países no ranking do Índice de Felicidade Futura. O
expressivo aumento da renda do brasileiro em comparação ao Produto Interno Bruto (PIB) e a
diminuição da desigualdade social são alguns dos motivos dos resultados, destacados pelo
coordenador do estudo, Marcelo Neri (FOLHA, 2011).
No segundo enfoque, que observa dados da PME, a FGV analisa “elementos
essenciais do espírito da classe média” (NERI, 2008, p. 6), como renda trabalhista e medidas
de mobilidade social. Esse critério também possibilita identificar os novos membros da classe
e verificar o fluxo de saída da classe C - regressão para classe E ou ascensão para as elites.
Segundo Neri (2008), o ano de 2008 se configurou como o período com a mais alta
possibilidade de ascensão às classes de elite e de menores chances de se cair para a classe E. A
capacidade de geração de renda de uma família se refere, por exemplo, ao acesso à educação
de qualidade e a tecnologias; já a capacidade de manutenção em longo prazo dessa renda
engloba a estabilidade do emprego, posse de casa própria, acesso à previdência privada, a
crédito imobiliário e a seguro-saúde. Baseada nesses critérios, a FGV define as classes
econômicas de duas maneiras - considerando na primeira a renda domiciliar total de todas as
fontes de uma família (Tabela 2) e na segunda, a renda domiciliar per capita do trabalho
(Tabela 3).
Definição das Classes Sociais
Renda Domiciliar Total de Todas as Fontes
Limites
Inferior*
Superior
Classe E
R$ 0,00
R$ 768,00
Classe D
R$ 768,00
R$ 1.064,00
Classe Média – C
R$ 1.064,00 R$ 4.591,00
Elite – A e B
R$ 4.591,00
* inclusive

Tabela 2 - Renda Domiciliar Total de Todas as Fontes
Fonte: CCEB - Critério de Classificação Econômica Brasil, 2011
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Definição das Classes Sociais
Renda Domiciliar Per Capita do Trabalho
Limites
Inferior*
Superior
Classe E
R$ 0,00
R$ 135,00
Classe D
R$ 135,00
R$ 214,00
Classe Média – C R$ 214,00
R$ 923,00
Elite – A e B
R$ 923,00
* inclusive

Tabela 3 - Renda Domiciliar Per Capita do Trabalho
Fonte: CCEB - Critério de Classificação Econômica Brasil, 2011

Importante salientar que diversos especialistas na área encontram lacunas nos critérios
e reforçam o quão complexo é encontrar um critério que englobe todas as variáveis
necessárias para uma definição completa de classe social e/ou econômica.
O estudo “Nova Classe Média: O Lado Brilhante dos Pobres”8, da FGV, traz dados
expressivos do crescimento da classe média nos últimos anos. O número consolidado
demonstra que, no período entre 2003 e 2009, cerca de 29 milhões de brasileiros passaram a
fazer parte da classe C, que, além de ser maioria na população, também possui maior poder de
compra do que as elites. Em 2009, o segmento da maioria representou 46% do poder de
compra dos brasileiros, número que superou o percentual de 44,12% das classes A e B9. No
mesmo ano, a classe C gastou R$ 881 bilhões em consumo (maior fatia do total de R$ 2,2
trilhões gastos no país), sendo R$ 15,7 bilhões com pagamento de material escolar,
mensalidade de colégio e livros – para comparação, o consumo com a área de educação em
2002 foi de R$ 1,8 bilhão (SAE, 2011).
Meirelles, do Data Popular, afirma que as classes C e D são hoje o verdadeiro
mercado, e que as elites A e B é que devem ser consideradas mercados de nicho 10. O
especialista ainda salienta que esse novo mercado do segmento da maioria é possuidor de sete
em cada 10 cartões de crédito no Brasil – são as classes que movimentam mais dinheiro por
8

Este estudo considera o critério que engloba na classe C os domicílios com renda entre R$ 1.126 e R$ 4.854.
Dados retirados de matéria do portal O Globo, disponível em <
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/09/10/classe-ja-maioria-da-populacao-aponta-fgv917599811.asp> Acesso em 10 de setembro de 2011.

9

10

Entrevista ao programada Mundo da Publicidade, da Jovem Pan Online. O programa pode
ser vistas nos links <http://www.youtube.com/watch?v=G8dBReoVekY> e
<http://www.youtube.com/watch?v=hnzs_qdFSKA> Acesso em 01 de agosto de 2011.
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cartão, além de responderem por 72% do que é consumido nos supermercados e de serem oito
de cada 10 usuários que navegam na internet.
As facilidades econômicas, que contribuem para a evolução do segmento da maioria
estão moldando jovens com um futuro mais escolarizado, com maiores oportunidades de
trabalho formal e com uma percepção mais desenvolvida sobre consumo. Meirelles
(REVISTA BRASILIS, 2011) destaca também que essa é a primeira geração de universitários
da classe C, o que fará com que grande parte dos futuros chefes de família tenham mais
escolaridade que seus pais. Fazendo um comparativo entre as classes A e C, Meirelles observa
que, enquanto apenas 10% dos jovens da elite possuem mais escolaridade que seus pais, o
percentual na classe C chega a 68%.
Em relação ao consumo, seria possível afirmar que, com base nos dados apresentados
e à medida que esse segmento conquista um maior poder de consumo, o mercado popular
buscaria se comportar cada vez mais parecido com as elites. Contudo, não é desse modo que
esses indivíduos estão se comportando na hora de consumir, visto que já possuem suas
próprias preferências e valores. Meirelles (2011) alerta que, enquanto o aspiracional da classe
B é ser a classe A, o aspiracional da classe C não é ser a classe B. O consumidor popular tem
a visão de que o consumidor da elite joga dinheiro fora e não entende, por exemplo, por que
uma pessoa da elite come tão pouco em um jantar, mesmo tendo muito dinheiro para gastar.
Para o segmento da maioria, é um vizinho ou conhecido que abriu um pequeno negócio e se
deu bem na vida.
Uma pesquisa do instituto Data Popular (BIP, 2009) aplicada em mais de 100 mil
indivíduos de mais de 200 cidades brasileiras identificou as principais tendências de consumo
dos indivíduos do segmento da maioria, dentre as quais destacamos: (a) consumo de inclusão
- por ser um consumidor que não está acostumado com o mercado como as elites, as classes
CDE desenvolveram um jeito próprio de consumir e, quanto mais as marcas apresentarem a
esse consumidor o mercado de forma didática, mais chances terão de terem clientes fiéis; (b)
identidade e autoestima - o mercado popular já percebeu sua importância na sociedade e está
valorizando cada vez mais suas conquistas, origens e histórias; (c) acesso e qualidade - este
consumidor que já está conhecendo cada vez mais a lógica do mercado e, entendendo seus
direitos, exigindo qualidade nos produtos comprados e em outras esferas, como melhores
governos e qualidade de vida; (d) educação como investimento - mais famílias têm percebido
que a educação é o investimento para a garantia do futuro de seus filhos; (e) capilaridade e
segmentação - as marcas devem trabalhar diferentes formatos dos produtos e pontos de venda
de acordo com a geografia e as características dos variados bairros e tipos de consumidores
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existentes; e (f) tecnologia como investimento - assim como a educação, a tecnologia também
está sendo vista pelos consumidores como investimento para um futuro e como fonte de
acesso a informações anteriormente restritas as elites.
Em relação aos produtos, o mercado popular tende a consumir aqueles que levam em
conta suas atitudes, seus estilos de vida, seus valores, princípios e desejos, como cultivo de
um respeito próprio, ser respeitado pelos outros, ter segurança para viver, desfrutar a vida e
alcançar suas aspirações (SAE, 2011).
Diante de tantas diferenças de consumo entre as classes, a comunicação deve conhecer
quais as expectativas do segmento da maioria e compreendê-las, para que as ações sejam
direcionadas e não adaptadas da classe A para a classe D, por exemplo. Meirelles (2011)
salienta que, enquanto as marcas têm papel de status nas classes AB, elas são consideradas
como selos de qualidade pelas classes CD. O especialista do Data Popular ainda destaca que
os consumidores da classe média querem uma comunicação feita para eles e com uma
linguagem própria. Além do vocabulário, que exige diferenças no trato com cada classe, o
envolvimento do segmento da maioria com o visual deve ser muito bem compreendido pelos
profissionais de comunicação, visto que as referências dessa classe são elementos culturais do
país – como as festas de São João, a festa do bumba-meu-boi e o artesanato popular - que as
classes A e B tendem a perceber com brega. Assim, o consumidor popular pede cores e
extravagância na comunicação, e não tons pastéis, apreciadas pelas elites. Além disso, as
referências de celebridades têm grande relevância para esse consumidor, visto que, segundo o
Ibope (2010), 20% da classe C dá crédito e audiência às celebridades.
Outros dois pontos interessantes sobre o relacionamento do segmento da maioria com
as marcas é que há uma maior lealdade desse consumidor e que a propaganda boca-a-boca é o
mais eficiente canal de comunicação dessa população. Isso se dá porque, conforme Meirelles
(2011), o consumidor popular tem seu orçamento fechado e não possui dinheiro sobrando para
arriscar em uma marca desconhecida, não ter suas necessidades utilitárias satisfeitas e assim
ter que fazer uma nova compra. Além disso, esse consumidor já incorpora as referências de
marcas nos momentos de compra, pois gosta de inovação e considera que marcas mais
conhecidas merecem mais confiança (IBOPE, 2010). Por fim, mesmo que esse mercado
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também seja impactado pela mídia, a propaganda boca-a-boca tem muito mais força e valor,
já que 70% desses consumidores afirmaram acreditar mais no boca-a-boca que no advertising.
Assim, é importante que a comunicação tenha um viés didático o suficiente para estimular
essa propaganda espontânea.
Como o público do objeto analisado nesta pesquisa é jovem, se entende necessário
traçar um breve panorama sobre esse segmento e identificar as principais características das
chamadas Geração Y e Geração Z. Cabe ressaltar que, mesmo que as definições sobre as
gerações Y e Z sejam genéricas, grande parte das características destes jovens são encontradas
nos membros das classes CD.

3.1 Geração Y
Composta pelos jovens nascidos entre 1980 e 1990, a Geração Y é a grande
responsável pelas atuais transformações nas atitudes e comportamentos dos jovens, tanto
como indivíduos em uma sociedade quanto de trabalhadores e consumidores11.
Diferentemente da geração de seus pais, esses jovens brasileiros não conheceram outro
regime político diferente da democracia, não viveram delicados momentos econômicos, como
inflação, instauração do Plano Real e crises financeiras, e já nasceram convivendo com
tecnologias como televisão e, mais tarde, a internet (HSM MANAGEMENT, 2008).
Acostumados com as tecnologias e com a grande quantidade de fontes de informação, são
impacientes, querem o “já” e o “agora” e buscam conciliar o trabalho com sua vida pessoal,
constituindo uma geração de resultados e não de processos (HSM MANAGEMENT, 2008, p.
2). Esses jovens têm contribuído para uma sociedade criativa e exigindo das empresas uma
comunicação de espírito humano, ou seja, estão utilizando cada vez mais o lado direito do

11

Considera-se que duas gerações de jovens antecederam a Geração Y: a geração Baby Boomer e a Geração X.
À primeira, pertenceram jovens nascidos depois da II Guerra Mundial, entre os anos de 40 e 50. Foi com essa
geração que os jovens ganharam importante papel na sociedade. Eram conhecidos por serem inseguros,
impacientes, por causarem grandes mudanças sociais e pelo estilo “lifestyle jovem”. Eram considerados a
“Juventude Libertária”. Já a segunda geração tinha como integrantes os nascidos entre os anos de 60 e 70.
Eram inconformados, entusiastas e apaixonados por estereótipos. Esta geração, conhecida como “Juventude
Competitiva” foi a primeira influenciada pelo avanço do marketing e da publicidade. (Vídeo “We All Want To
Be Young”, disponível em http://vimeo.com/16641689 Acesso em 12 de setembro de 2011).
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cérebro, trabalhando em setores mais criativos e favorecendo marcas colaborativas e culturais
(KOTLER, 2010).
Diferente do pensamento comum de que os jovens que compõem a Geração Y são
exclusivamente de classe A, novos dados indicam que a composição dessa população abrange
até mesmo consumidores da classe C. Segundo pesquisa realizada em janeiro de 2011 pela
Bridge Research12 nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, e
publicada na Revista Exame (2011, p.48), “o universo Y abrange cerca de oito milhões de
brasileiros, ou pouco mais de 4% da população total do país. O grupo é formado não só por
consumidores da classe A, mas também por muitos oriundos das classes B e até C. Mais de
um terço dos entrevistados (36%) ganha de R$ 862 a R$ 1317 por mês. Só uma minoria (3%)
recebe salários maiores, entre R$ 3.944 e R$ 7.556 mensais”.
Outra pesquisa, realizada pelo especialista Fabiano Caxito em 2010, entrevistou 330
estudantes do estado de São Paulo, a fim de identificar hábitos culturais, expectativas e
desejos profissionais dos jovens universitários da classe C. Os resultados apontaram que,
mesmo que esses jovens não tenham tido acesso a tecnologias - como computador durante a
infância e a pré-adolescência - ou oportunidades como intercâmbio e estudo de idiomas, eles
apresentam muitas das características da Geração Y, como: não acreditam em promessas de
remuneração ou prêmios no futuro, têm pressa de construir uma carreira, esperam ser
promovidos já no primeiro ano de trabalho na empresa, aceitam mudanças de forma natural,
pretendem mudar de emprego nos próximos dois anos e dão mais valor à empregabilidade do
que a fidelidade a um empregador (ADMINISTRADORES, 2010).
No que tange a decisões de compra, a recomendação é prática comum junto a esses
jovens: 87% dos usuários brasileiros utilizam a internet para pesquisar sobre produtos e
serviços, 90% dizem ouvir sugestões de outras pessoas na internet antes de fazer uma compra
e 70% dos internautas confiam em opiniões online13. Eline Kullock, do Grupo Foco14, define
que os Y, ao terem a necessidade de serem ouvidos e de questionar - sejam nas redes sociais
ou outro meio - praticam o crowdsourcing15, o poder da multidão.
Diferente de anos atrás, em que uma grife fazia referência a uma classe ou grupo
social, a Geração Y está usando marcas para compor sua personalidade, para dizer quem são.
12
13
14
15

Empresa especializada em inteligência de mercado.
Fonte: Ibope/Nielsen, Ibope/NetRatings e FGV
Grupo brasileiro especializado em seleção e recrutamento de executivos
Crowndsourcing é um modelo de produção que utiliza a inteligência e os conhecimentos coletivos e
voluntários espalhados pela internet para resolver problemas, criar conteúdo e soluções ou desenvolver novas
tecnologias.
Disponível
em
<
http://crowdoque.typepad.com/blog/2011/05/o-que-%C3%A9crowdsourcing.html > Acesso em 28 de setembro de 2011.
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Estudo da consultoria InSites16 desenhou 14 características consideradas essenciais em um
produto ou serviço para os jovens da Geração Y, entre elas: “ter um estilo próprio; me fazer
feliz; ser atual; ser real/autêntico e ser único”. Para Eline Kollock, essa personalização dos
jovens da Geração Y “é um meio de comunicação e de expressão pessoal, uma forma de dizer
que eles são únicos”, e cabe às marcas oferecerem essa customização ao consumidor
(MULLER, 2011, p.55).

3.2 Geração Z
Os consumidores do futuro são os jovens nascidos após 1990 e que hoje estão com, no
máximo, 21 anos. Apesar de parecidos com a geração Y em algumas características, possuem
suas próprias atitudes e modos de comportamento. A chamada Geração Z é nomeada em
referência ao “zapear”, uma das características principais de seus integrantes, que revezam
entre a TV, o computador e o videogame, são dinâmicos, tecnológicos, críticos e possuem a
tendência de transformar intenções ecologicamente corretas e sustentáveis em hábitos e
atitudes (ADMINISTRADORES, 2010).
O The Tru Study17 (2010), que mapeou o cenário dos jovens brasileiros de 12 a 19
anos, identificou que a educação é uma das prioridades da futura geração consumidora: 18%
desses jovens estão atualmente estudando; 84% declaram que ter uma faculdade é fator
essencial para um futuro promissor; e 92% sonham entrar em uma instituição de nível
superior. E a Geração Z está construindo seu futuro, pois, como indica a pesquisa, 35% dos
jovens entre 18 e 19 anos já estão no mercado de trabalho, seja em horário integral ou meio
período.
No tempo de lazer, os jovens da Geração Z gostam de ouvir música, ficar com os
amigos, praticar esportes, navegar na internet e assistir televisão. As classes C, D e E dizem
ficar na rua durante seu tempo livre mais do que as classes AB, característica motivada por
questões de segurança, e também passam mais tempo em lan houses. Contudo, a religião tem
espaço especial para a Geração Y, visto que 82% dos entrevistados declararam rezar e 55%
irem à igreja mais de uma vez por semana.
Os sites e programas de TV são utilizados pelos jovens para se informar das novidades
16
17

Estudo realizado em parceria com a MTV
Estudo realizado pela TRU Company, empresa norte-americana especializada em pesquisas sobre o público
jovem. Mais informações sobre a empresa estão disponíveis em
< http://www.trustudybrasil.com.br/tru_sobre.asp > Acesso em 28 de setembro de 2011.
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do mundo, e as celebridades têm o papel de, mais do que informar, serem referência de
comportamento e repassar aos jovens a sensação de estarem retratados na televisão na figura
de alguns personagens. Outras características curiosas sobre a Geração Z é que esses jovens já
consideram tatuagem e piercings como acessórios fashion; estão desenvolvendo consciência
ecológica; consideram estar conectado em uma rede social fundamental; e, mesmo com a
diminuição do consumo de cigarro, mantém em alta as bebidas alcoólicas.
Mesmo composta por jovens, a Geração Z já está desenvolvendo seu lado consumidor.
Acostumados com as propagandas e idas aos shoppings, os jovens dessa faixa etária gastam
por semana, em média, R$ 49. A fonte de renda varia por faixa etária; enquanto 90% de quem
tem entre 12 e 15 anos recebem dinheiro dos pais, 54% daqueles entre 18 e 19 já utilizam seu
salário para as compras de consumo pessoal. Contudo, a prática da mesada está em queda no
país. O que ocorre hoje é que os pais dão dinheiro aos filhos várias vezes durante o mês,
sempre que necessário (THE TRU STUDY, 2010).
Conforme o estudo, a relação desse mercado com as marcas possuiria um viés de
pertencimento, pelo qual poderiam definir o estilo dos jovens. Enquanto os garotos seguem as
tendências do esporte, as garotas são ligadas no mundo da moda e dos cosméticos. Entre as
dez marcas mais admiradas pelos adolescentes encontram-se seis marcas de segmento
esportivo: Nike, Adidas, Puma, Billabong, Olympikus e Reebok, tendo as duas primeiras os
jogadores Ronaldo Nazário e Kaká como garotos-propaganda.
No que se refere às fontes de informação, a TV ainda é a mídia preferida de oito em
cada 10 jovens. Entretanto, com o acesso facilitado das classes CD a lan houses, a internet
está em contínuo crescimento. Para 68% dos jovens da classe D, a TV é o meio de
comunicação mais confiável, mas a internet é mídia mais divertida para 39% dos pesquisados.
Apesar de algumas discrepâncias, principalmente em relação aos diferentes momentos
sócio-econômicos em que cada geração cresceu, as pesquisas indicam certo desenvolvimento
de consciência crítica pelos jovens brasileiros, tanto nas esferas particulares, públicas e de
consumo. É necessário que a comunicação esteja em sintonia com as constantes mudanças e
tendências desses jovens, focando seus discursos para cada público, a fim de obter um
relacionamento duradouro e de resultados. Para desenvolver um pouco mais do assunto, o
próximo capítulo abordará a construção de relacionamentos verdadeiros e sólidos entre marca
e consumidor.
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4. RELACIONAMENTO COM OS PÚBLICOS
Além de questões financeiras, como lucro e crescimento de vendas, as marcas
necessitam construir uma relação duradoura e de credibilidade com seus públicos para
sobreviver em um mercado altamente competitivo. Estratégias de comunicação, aliadas às de
marketing de relacionamento, são fundamentais na construção dessa relação público-marca.
Neste capítulo, são abordados os fatores intrínsecos ao relacionamento das organizações com
seus públicos, bem como definição de públicos e as duas forças necessárias para esse
relacionamento existir: as relações públicas e o marketing de relacionamento.
A área de comunicação no Brasil sofre com distorções nas funções e nos profissionais
atuantes nos departamentos de comunicação. Em muitas empresas, administradores,
publicitários, jornalistas e relações públicas realizam as funções uns dos outros, mesmo que
não tenham a expertise teórica necessária para desempenhar um trabalho completo e baseado
nos preceitos de cada área. Para os teóricos de relações públicas, é fundamental que cada
profissional trabalhe de acordo com a sua ênfase, mas que unam seus trabalhos em prol da
melhor estratégia, pois, conforme lembra Kunsch (1997), as atividades se baseiam no
planejamento da estratégia e contribuem para o cumprimento da missão e do alcance dos
objetivos da empresa. Nogueira (2004) complementa afirmando que a convergência das áreas
de marketing e de relações públicas alcança um resultado superior ao do que seria atingido se
os trabalhos fossem realizadosseparadamente, já que ambas auxiliam na construção da
personalidade das marcas.
A principal diferença nas funções de relações públicas e de marketing, de acordo com
Kunsch (1997), é que, enquanto a primeira possui um enfoque institucional, a segunda tem
um foco mercadológico muito forte. As relações públicas primam pela boa vontade dos
públicos em relação à marca, enquanto o marketing busca satisfazer as necessidades
detectadas dos clientes sempre visando ao não comprometimento dos lucros da empresa
(FORTES, 1989).
Pelo viés mercadológico, Kotler (1980) identifica que a comunicação ganha força no
marketing moderno, que exige
mais que desenvolver um bom produto, determinar corretamente seu
preço e tomá-lo facilmente acessível ao cliente. A empresa que quer
mais do que apenas vendas eventuais deve desenvolver um programa
eficaz de comunicação e promoção. Toda empresa é forçada, pela
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própria natureza dos clientes e da concorrência, a adotar o papel de
comunicador (KOTLER, 1980, p. 380, apud GALINDO, 2009, P.
224).
Já Grunig (2001) opta por diferenciar as funções de marketing e relações públicas de
acordo com os meios nos quais atuam, visto que, para o autor, o marketing está ligado ao
meio econômico e as relações públicas se estruturam no âmbito social:
Marketing participa no âmbito de produtos e serviços como os
mercados de consumidores. Público não é a mesma coisa que
mercado. O mercado inclui os indivíduos que adquirem produtos e
serviços. Os públicos são formados por grupos sociais que respondem
às consequências que as organizações lhe propiciam e que tratam de
participar das decisões gerenciais com o objetivo de servir a seus
próprios interesses. É devido à diferença entre relações públicas e
marketing que o estudo da IABC revela que, nos departamentos de
relações públicas excelentes, essas funções são separadas. Os
profissionais de relações públicas são especialistas na utilização da
comunicação para formar relacionamentos com os consumidores, ou
seja, os mercados (GRUNIG, 2001, p. 77).
Uma organização lida com diversos públicos, desde os consumidores finais, acionistas,
fornecedores, anunciantes, funcionários, governo até a sociedade como um todo. Contudo, é
equivocado pensar que esse relacionamento é de mão única, pois assim como a organização
impacta esses públicos, também é impactada por eles, principalmente pelos que possuem
grande poder de decisão sobre os rumos dos negócios, como governo e acionistas. A seguir,
são apresentadas as definições mais aceitas sobre públicos, a fim de contextualizar o cenário
em que os relacionamentos marcas-consumidores ocorrem.
Considerando um contexto sociológico, Ferreira (1999, apud FRANÇA, 2003) define
público como um “agregado ou conjunto instável de pessoas pertencentes a grupos sociais
diversos, e dispersos sobre determinada área, que pensam e sentem de modo semelhante a
respeito de problemas, gestos ou movimentos de opinião” (ibid., 1999, apud FRANÇA, 2008,
p. 12) e, em um sentido mais restrito, ainda apresenta outros três significados possíveis que os
públicos podem apresentar: (a) o conjunto de pessoas que leem, veem, ou ouvem, uma obra
literária, dramática, musical; (b) o conjunto de pessoas que assistem efetivamente a um
espetáculo, a uma reunião, a uma manifestação; e (c) o conjunto de pessoas às quais se destina
uma mensagem artística, jornalística, publicitária etc.
Os teóricos Grunig e Andrade acreditam que a definição proposta por Blumer é uma
das que mais auxiliam no entendimento e na prática de relações públicas. Segundo Blumer, o
termo público designa grupos de indivíduos que: (a) estão envolvidos em uma dada questão;
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(b) que se encontram divididos em suas posições diante dessa questão; e (c) discutem a
respeito do problema (BLUMER, 1971, p. 181, apud FRANÇA, 2008, p. 14).
De acordo com França (2008), o conceito de Andrade, com enfoque psicossociológico
é um dos conceitos que mais influenciou outros autores na busca por definições precisas de
públicos e que mais contribuiu para o aprofundamento do conceito em obras da área de
relações públicas. Segundo Andrade (1989 apud FRANÇA, 2008), público é
o agrupamento espontâneo de pessoas adultas e/ou de grupos sociais
organizados, com ou sem contiguidade física, com abundância de
informações, analisando uma controvérsia, com atitudes e opiniões
múltiplas quanto à solução ou medidas a serem tomadas perante a ela,
com ampla oportunidade de discussão, e acompanhamento ou
participando do debate geral por meio da integração pessoal ou dos
veículos de comunicação, à procura de uma atitude comum, expressa
em uma decisão ou opinião coletiva, que permitirá a ação conjugada.
(Andrade, 1989, p. 41, apud FRANÇA, 2008, p. 17)
Com as estratégias de segmentação cada vez mais intensas, as empresas já não se
comunicam mais com as multidões, mas sim com os públicos aos quais seus produtos se
dirigem especificamente. Essa segmentação de públicos também provocou transformações na
atividade de relações públicas, exigindo mensagens dirigidas e a identificação dos grupos
potenciais e estratégicos para a organização (FRANÇA, 2008). A segmentação de públicos é,
para Grunig (1984), imprescindível, pois, “públicos são sempre específicos; têm sempre um
problema em comum. Portanto, não podem ser gerais” (GRUNIG, 1984, apud FRANÇA,
2008, p. 24).
A segmentação de públicos também indica os diferentes “pesos” que cada um tem
sobre as decisões da organização. Nesse sentido, Matrat (1995, apud FRANÇA, 2008, p. 29)
distingue os públicos em quatro categorias: (a) públicos de decisão - são grandes
influenciadores das decisões da empresa, que depende deles nas suas atividades; (b) público
de consulta - é ouvido pela empresa para auxiliá-la em decisões estratégias; (c) público de
comportamento - aqueles cuja atuação pode prejudicar ou estimular a organização, como os
clientes e os funcionários; e (d) público de opinião - seu simples ponto de vista e julgamento
já influencia a organização, a exemplo de formadores de opinião e comentaristas da mídia.
A identificação dos públicos envolvidos com uma ou mais estratégia da organização é
intrínseca aos processos comunicacionais, pois, segundo Lesly (1995, apud FRANÇA, 2008,
p. 3), a empresa necessita compreender o que ocorre entre os públicos que a influenciam para
conseguir dirigir seus discursos e atingir os públicos estratégicos. Ainda de acordo com o
autor, essa premissa também se refere à necessidade dos relacionamentos e da comunicação
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para a existência das organizações modernas, independente do tamanho.
A interatividade está a cada dia mais presente no cenário da comunicação e, conforme
observa Kunsch (2003), as organizações devem utilizar uma comunicação viva e permanente,
construída com o viés das políticas de relações públicas, além de utilizarem políticas que
estreitem os efetivos canais de diálogos com os diferentes públicos envolvidos com a
empresa.
Assim como os relacionamentos construídos com os públicos influenciam diretamente
na efetividade das organizações, escolhas estratégicas de longo prazo que ocorram nos meios
de atuação da organização também contribuem para uma administração estratégica e eficaz
(GRUNIG, 2003). Considerando que o meio de atuação é formado por grande parte dos
públicos estratégicos de uma empresa, Grunig (2003) faz ressalvas quanto aos dois tipos
existentes de meios de atuação considerados na teoria de relações públicas: o econômico e o
social (ou institucional). O primeiro, orientado a tarefas, aqueles que fornecem recursos
financeiros à organização ou compram e utilizam seus produtos, como os consumidores,
concorrência, fornecedores e credores. O segundo, por sua vez, refere-se àqueles públicos
participando do estabelecimento da missão da empresa, como governo, comunidade,
acionistas, empregados e grupos de ativistas. Nessa teoria, se compreende que o meio
econômico tem mais a atuação do marketing e o meio institucional/social, das relações
públicas (ibid., 2003).
Identificadas as diferenças entre as atividades de marketing e de relações públicas, e
entendendo que o trabalho integrado das duas profissões pode propiciar mais valor às ações
estratégias, resta necessário compreender, então, quais os fatores que envolvem a construção
do processo comunicacional dos relacionamentos entre uma organização/marca e seus
públicos estratégicos.
A premissa para uma estratégia de relacionamento é que ele não deve ocorrer de
maneira esporádica e ocasional, como uma simplória relação de compra e venda. Deve ser
planejado, com objetivos claros, de acordo com o perfil do público ao qual se quer atingir, e
monitorado/administrado, a fim de que se possa manter um contato, trocar informações e
observar se as comunicações estão sendo bem recebidas e se estão seguindo a intenção da
organização. (FRANÇA, 2008). São diversas as etapas pelas quais um relacionamento é
constituído, desde a seleção dos públicos, a descrição do seu perfil, o mapeamento do
relacionamento já existente, os objetivos ao qual esse relacionamento se propõe, sua duração e
natureza (se é ou não essencial e se é ou não permanente).
O processo comunicacional é descrito por Grunig (2009) sob dois enfoques: o
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simbólico e o da gestão estratégica comportamental.
A abordagem simbólica é geralmente utilizada para influenciar a maneira como os
públicos interpretam a organização através de interpretações cognitivas de conceitos de
marca, imagem, reputação e identidades. Ainda nessa abordagem são enfatizadas as
mensagens de publicidade, relações com a mídia e efeitos da mídia (GRUNIG, 2009).
A gestão estratégica comportamental, por sua vez, se refere à atuação dos profissionais
de relações públicas nos processos decisórios da organização, a fim de contribuir no
gerenciamento comportamental da mesma por estreitar os pontos de contato da marca com os
públicos. Dessa forma, o gerenciamento estratégico “enfatiza várias modalidades de
comunicação de mão dupla para conferir aos públicos uma voz no processo decisório e para
facilitar o diálogo entre a administração e os públicos, tanto antes como depois da tomada de
uma decisão” (GRUNIG, 2009, p. 25 e 26). Essa abordagem está alinhada ao quarto modelo
de comunicação utilizado por Grunig, o simétrico de duas mãos. Para compreender a
importância de uma atuação rica para ambos os lados, se resgata os demais modelos de
comunicação apresentados pelo autor (GRUNIG, 2009): (a) modelo agência de
imprensa/divulgação - tem o enfoque na obtenção de uma publicidade favorável para a
organização e está alinhado ao trabalho publicitário de promoção da marca; (b) modelo de
informação pública - compreende que a comunicação é apenas um canal de disseminação de
informações, sem um processo estratégico como base de atuação; (c) modelo assimétrico de
duas mãos - mesmo já apresentando suporte de pesquisa na definição das estratégias, não
considera possível qualquer mudança de comportamento e solução de conflitos que venha da
própria organização, mas apenas dos públicos; e (d) modelo simétrico de duas mãos considerado o mais completo para administrar conflitos e estreitar o relacionamento com os
públicos da organização,se baseia em negociações e concessões entre a organização e seus
públicos.
Segundo Grunig (2001), esse quarto modelo
esclarece como tornar as relações públicas éticas pelo fato de definir a
ética como um processo de relações públicas e não como um acordo a
respeito de uma decisão específica. Como processo, as relações
públicas simétricas propiciam um foro para o diálogo e a discussão de
questões que levarão a resultados divergentes em razão de
participarem pessoas com diferentes valores e pontos de vista. Os
resultados devem ser éticos, mesmo não se ajustando ao sistema de
valores de forças rivais, quando o diálogo está estruturado na base de
regras éticas (GRUNIG, 2001, p. 86).
Compreende-se que é nesse modelo que a atual prática de relações públicas excelentes
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deve ser construída, visto que a compreensão mútua é o resultado esperado no processo de
comunicação, que se utiliza do intercâmbio de símbolos entre pessoas e grupos (SIMÕES,
2001 e GRUNIG, 2009). A boa identificação, por parte das relações públicas, das
características, necessidades e poder de cada público implica em alterações de comportamento
e contribui para a construção de relacionamentos duradouros e de credibilidade.
Grunig (2009) indica quatro indicadores para avaliação dos relacionamentos
estabelecidos: (a) reciprocidade de controle, (b) confiança, (c) satisfação e (d) compromisso.
O primeiro se refere ao grau de satisfação ou insatisfação dos públicos em relação ao controle
que possuem no relacionamento com a organização. Confiança diz respeito ao nível de crença
na capacidade da outra parte cumprir o que foi prometido, a fim de se arriscarem na
construção do relacionamento. Os últimos dois indicadores mensuram o quanto cada uma das
partes se sente favorável no relacionamento e o quanto acreditam valer a pena manter ou
iniciar esse relacionamento (GRUNIG, 2009).
Os relacionamentos corporativos são influenciados por diversas variáveis e públicos,
já citados anteriormente. Contudo, França (2009) aponta algumas referências determinantes
para a construção de interações entre organização e público, dentre as quais destacamos: (a)
os públicos ganharam força em razão das transformações sociais, industriais, econômicas e
tecnológicas originadas do fenômeno da globalização, o que redefiniu as fronteiras dos
mercados, gerando relacionamentos e públicos globais, e não mais locais ou regionais; (b) a
evolução do conceito de relacionamentos institucionais foi modificada a partir das exigências
de integração e interação pelos colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas, investidores
e outros públicos da organização; (c) os relacionamentos devem estar alinhados à identidade
corporativa e à filosofia da empresa, seguindo as diretrizes organizacionais de visão, missão,
objetivos, valores, cultura e estratégia a curto, médio e longo prazo; (d) o mapeamento dos
públicos e a determinação da estratégia de interação antecedem a definição dos programas de
comunicação, para que se possam utilizar os discursos mais adequados a cada público de
acordo com as peculiaridades de cada um; (e) os relacionamentos são baseados no processo
integrado e sistêmico da comunicação corporativa, porque necessitam se sustentar de maneira
uniforme e permanente de acordo com as diretrizes da organização; e (f) não se deve
favorecer o relacionamento com um público em detrimento de outro, pois todos devem ser
gerenciados e interligados à missão e aos objetivos da organização.
Compreendidos, então, os processos comunicacionais das relações públicas que
contribuem para a construção de relacionamentos com os públicos estratégicos, abordamos a
seguir a interação com os consumidores através do marketing de relacionamento, pois
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entendemos de maneira positiva o alinhamento entre os enfoques institucionais e
mercadológicos para o alcance dos objetivos da organização.
Primeiramente, é necessário estabelecer as divergências existentes entre o marketing
de relacionamento e o marketing de transação. Para Gummesson (2010), o marketing de
transação é visto como o negócio de uma só vez, já que “as transições não têm histórias e
memórias a elas não se tornam sentimentais” (ibid., 2010, p. 40-41). Complementando,
Grönroos (2009) utiliza o seguinte pensamento:
[N]o marketing de transação, o cliente é visto como um opositor ou
antagonista que tem de ser persuadido a escolher uma determinada
opção, ao passo que no marketing de relacionamento o cliente é visto
como um recurso juntamente com o qual a empresa pode criar uma
solução de valor que atende às necessidades do cliente e resolva seus
problemas (ibid., 2009, p. 26).
A criação e manutenção de relacionamentos duradouros, alinhadas ao oferecimento de
valor de longo prazo e satisfação dos consumidores são algumas das características do
marketing de relacionamento (KOTLER, 1998). Gerenciamento da retenção do consumidor,
orientação de longo prazo, monitorando os nomes dos compradores, e múltiplos níveis de
interação também são peculiaridades do marketing de relacionamento no simples processo de
compra e venda (PALMER, 2006). De uma maneira mais genérica, Gummesson define o
marketing de relacionamento como a “interação das redes de relacionamento” (ibid., 2010, p.
22).
O marketing de relacionamento pode ocorrer através de três níveis de atuação, de
acordo com Berry (1995, apud PALMER, 2006, p. 114): (a) nível tático - relacionamentos
construídos a partir de ações de curto prazo, com o uso de ferramentas de promoção de venda,
criando certa lealdade às ofertas, mas sem um vínculo emocional; (b) nível estratégico solidificar a fidelização dos clientes através de fatores legais, econômicos, tecnológicos,
geográficos e temporais; e (c) nível filosófico - enfoque na relação com os clientes e com os
esforços da organização visando a atender às necessidades do cliente de maneira lucrativa
para a mesma.
Além dos níveis de marketing de relacionamento apresentados acima, Kotler (1998,
p.397) aponta cinco outros tipos: (a) nível básico, que ocorre quando o vendedor vende, mas
não faz qualquer acompanhamento posterior; (b) reativo, quando o vendedor vende produto e
incentiva os clientes a ligarem sempre que tiverem algum problema ou dúvida; (c) confiável,
quando o vendedor liga para o cliente após a venda para verificar se o produto satisfez suas
expectativas ou se houve decepções, pede sugestões para melhorar o produto, ajudando a
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empresa a aperfeiçoar continuamente suas ofertas; (e) pró-ativo, quando o vendedor ou outras
pessoas da empresa ligam para o cliente de tempos em tempos com sugestões sobre melhor
uso do produto ou novos produtos úteis; e (d) parceria, quando a empresa trabalha
continuamente com o cliente para identificar meios de oferecer melhor valor.
O sucesso do marketing de relacionamento vem com a conquista da lealdade do
público com a marca. Gummesson (2010) propõe uma escala da lealdade onde, no primeiro
degrau, se encontra o possível comprador em um primeiro contato com a marca; após esse
estágio, quando já houve diversas compras, o indivíduo se caracteriza como cliente; e nos
níveis mais avançados de lealdade, quando o relacionamento já é mais duradouro, o cliente se
torna um admirador e defensor da marca.
As principais tendências do relacionamento, seja com as ações de marketing ou com as
ações de comunicação, são a personalização, a customização das mensagens, dos benefícios, a
inovação e o relacionamento de valor. Com uma política de relacionamento baseada nos
critérios destacados ao longo do texto, a empresa tem condições de estimular motivações
diferenciadas nos seus públicos, fazendo com que fatores como frequência de compra e ticket
médio sejam elevados (OLIMPIO, 2009). Grönroos (2009) defende que não são suficientes
envios de malas-diretas ou vantagens em clubes de fidelização se a empresa não oferece um
atendimento bom e personalizado aos clientes nem estiver com todas as suas áreas internas
orientadas para o relacionamento. Do mesmo modo, Olimpio (2009) alerta que a simples
compra de produtos e serviços não é mais o único objetivo do cliente, pois, além disso, ele
busca - alinhado a benefícios e exclusividades - um atendimento personalizado e de
excelência.
A partir dos enfoques apresentados nos capítulos teóricos, o estudo de caso deste
trabalho é realizado. A pesquisa também é desenvolvida considerando que a excelência na
prática comunicação estratégica se dá através do trabalho em conjunto do marketing de
relacionamento e das relações públicas. No capítulo a seguir, identificamos o objeto de
pesquisa para, na sequência, apresentarmos os resultados obtidos.
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5. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS JOVENS DO SEGMENTO
DA MAIORIA ATRAVÉS DO ESTUDO DA REVISTA PAH!
Em 2000, o estudante Fernando Tornaim iniciou a produção da Revista Kzuka, na
época um encarte com conteúdo dirigido aos jovens porto-alegrenses. Em apenas cinco anos
de história, a publicação atraiu o interesse do maior grupo de comunicação multimídia da
Região Sul do país, a RBS, que adquiriu a marca Kzuka a fim de reforçar sua relação com os
jovens dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, inicialmente. Em 11 anos de
atuação, o que no início era apenas uma revista distribuída nas escolas particulares de Porto
Alegre se tornou uma empresa de marketing, solução em comunicação e relacionamento com
o público jovem de quatro estados (RS, SC, SP e RJ): a empresa Kzuka. A seguir, são
apresentadas as duas principais marcas de mídia da empresa, com maior ênfase para a marca
objeto desta pesquisa.

5.1 Plataforma Kzuka
Na área da comunicação, o Kzuka possui duas marcas de mídia: Kzuka, direcionada a
jovens de 13 a 25 anos das classes AB; e Pah!, dirigida a jovens de 13 a 18 anos das classes
CD. A segunda foi criada a partir de adaptações da primeira. Por isso, neste capítulo, as duas
marcas serão apresentadas, a fim de compreender o microambiente no qual a Revista Pah!,
objeto do presente trabalho, está inserida. A divulgação das informações aqui documentadas
sobre as marcas Kzuka e Pah! foram consentidas pela empresa, conforme apêndica A.

5.1.1 Marca Kzuka
Atualmente, a marca Kzuka está dividida nos pilares de Comunicação, Inteligência e
Relacionamento e Ativações no media. Abaixo são apresentados os projetos de cada área,
visto que há influências e inter-relações entre cada uma delas nos resultados finais da
plataforma.
O carro-chefe da marca Kzuka é a revista homônima, criada em 2000 e posicionada
como um veículo que conversa diretamente com os jovens. A Revista Kzuka é o produto que
lançou a marca no mercado gaúcho. Durante os cinco primeiros anos, a revista foi produzida
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com o dinheiro originário da compra de espaços publicitários por marcas como Unificado,
STB – Student Travel Bureau e Lojas Tok Feminino e conquistou espaço e sucesso nas
principais escolas particulares de Porto Alegre. No ano de 2005, o Grupo RBS - que já havia
aberto espaço para o Drops Kzuka e para um programa de cinco minutos na TVCOM incorporou a marca à sua estratégia de relacionamento com o público jovem, e Fernando
Tornaim se tornou sócio-diretor da empresa Kzuka, em parceria com o Grupo RBS. A união
fez com que a marca expandisse sua atuação também para Florianópolis, Rio de Janeiro e São
Paulo.
Com distribuição mensal e gratuita em colégios particulares, a Revista Kzuka atinge
jovens de 13 a 18 anos das classes AB. Na capital gaúcha, são 20 mil exemplares mensais
distribuídos em 120 pontos do estado; em Florianópolis, a tiragem de quatro mil publicações é
distribuída em 16 pontos; no Rio de Janeiro, são 18 mil exemplares em 47 pontos; e em São
Paulo, são 20 mil revistas em 55 pontos de distribuição18.
Os conteúdos e a linguagem editorial do periódico são inteiramente alinhados ao estilo
presumido dos jovens. As seções focam em assuntos do universo desse público, como
comportamento, tecnologia, dicas de viagem, vestibular, beleza, música, esportes, moda,
humor, galerias de fotos, além de reportagens especiais - cada mês sobre um assunto diferente
-, dicas da Rádio Atlântida sobre o cenário musical e notícias sobre eventos e promoções. As
entrevistas de capa sempre trazem famosos influentes para os jovens – já foram capa o lutador
Anderson Silva, o apresentador Danilo Gentili, a cantora Shakira, o humorista Bruno Mazeo,
os jogadores Ganso e Neymar, o ator Rodrigo Santoro, entre outros. Algumas seções são
patrocinadas, como a seção Pratique, apoiada pela marca esportiva Centauro, e a seção Por
Aí, que estampam marcas Isabela, Nívea e Pepsi.
Como complemento à revista, que tem periodicidade mensal, o Kzuka possui
suplementos em seis jornais do Grupo RBS, todos voltados às classes AB das suas regiões de
abrangência. No Rio Grande do Sul, os suplementos do Kzuka circulam às sextas-feiras nos
jornais Zero Hora (todo o estado), Pioneiro (região de Caxias do Sul e Serra Gaúcha) e Diário
de Santa Maria. No estado catarinense, os encartes veiculam também às sextas-feiras nos
jornais Diário Catarinense (todo o estado), A Notícia (região de Joinville) e Jornal de Santa
Catarina (região de Blumenau). Os conteúdos são semelhantes aos da revista, com uma
entrevista ou matéria especial, dicas sobre comportamento, tecnologia, shows e baladas, além
das tradicionais galerias de fotos (ANEXO C).
Para fixar presença no rádio, o Kzuka conta com três produtos: Rádio Kzuka, Drops
18

Informações disponíveis em < http://publicidade.kzuka.com.br/> Acesso em 24 de setembro de 2011.
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Kzuka e Repórter Kzuka.
A Rádio Kzuka é um programa que vai ao ar todos os sábados na Rádio Atlântida
Porto Alegre/RS (FM 94.3) e na Rádio Atlântida Florianópolis/SC (FM 100.9), sob o
comando dos comunicadores Capu (PortoAlegre-POA) e Sarah Liz (Florianópolis-FLO). A
programação da Rádio Kzuka tem grande participação dos ouvintes, que podem interagir com
os comunicadores tanto no ar quanto pela internet - através do site Kzuka, MSN e redes
sociais - e por gravações realizadas nos colégios durante a semana. De acordo com
levantamentos do Ibope19, o programa Rádio Kzuka tem uma média de 38.209 ouvintes em
Porto Alegre e de 23.812 em Florianópolis. Nas duas praças predominam ouvintes das classes
AB (67% em POA e 65% em FLO) e de idade entre 15 e 24 anos (45% em POA e 37% em
FLO). Enquanto o programa é ouvido principalmente por garotas em Porto Alegre (56%), em
Florianópolis a porcentagem de garotos é maior (57%).
Os Drops Kzuka são programetes de 1 minuto nas rádios Atlântida (RS e SC), 89FM
(São Paulo) e Mix 102.1 (RJ) com enquetes sobre comportamento e opiniões do universo
jovem dadas pelos próprios ouvintes. Na Rádio Atlântida, são quatro edições de segunda a
sexta e duas aos sábados; na 89FM de São Paulo, são quatro edições diárias; e na Mix, são
duas intervenções do Drops de segunda a domingo.
Já o “Repórter Kzuka, diferente dos outros produtos, é um programa veiculado na
Rádio Gaúcha (RS) 20 e na CBN Diário (SC)21. Tendo o futebol como o seu principal tema, o
programa dá espaço para que os ouvintes expressem suas opiniões.
O programa semanal Cala Boca, Piangers é a presença do Kzuka na TV. Exibido na
TVCOM22 e comandado pelo comunicador da Rádio Atlântida, Marcos Piangers, aborda
assuntos de comportamento e outros interesses dos jovens. O programa é disponibilizado na
internet no canal KzukaTV23 no youtube e também conta com drops diários na TVCOM.
Para fortalecer o relacionamento online com o público jovem, o Kzuka possui site e
perfis no Twitter, Facebook e Orkut. Como está presente em quatro estados do país, na
19

Fontes: IBOPE EASY MEDIA 3 – POA – Janeiro/Março 2010 – Sábados entre 16h e 18h e
IBOPE EASY MEDIA 3 – FLO – Janeiro/Março 2010 – Sábados entre 17h e 18h.
Informações disponíveis em < http://publicidade.kzuka.com.br/> Acesso em 24 de setembro
de 2011.
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Média de 42.737 ouvintes por minuto.Fonte: IBOPE – Período: Fevereiro a Abril 2009 – Segunda a Sexta
entre 07h e 19h – AM + FM. Informação disponível em < http://publicidade.kzuka.com.br/ > Acesso em 24
de setembro de 2011.
Média de 7.573 ouvintes por minuto. Fonte: IBOPE – Fevereiro/09 – Grande Florianópolis. Informação
disponível em < http://publicidade.kzuka.com.br/ > Acesso em 24 de setembro de 2011.
Emissora de televisão do Grupo RBS com atuação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
Canal KzukaTV disponível em <http://www.youtube.com/kzukatv#p/a/u/2/Cr4oQqDlXbw > Acesso em 25
de setembro de 2011.
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internet há o cuidado de manter uma página genérica para o Kzuka e dedicar páginas
específicas para cada estado. Isso ocorre tanto no site quanto nas redes sociais e procura
estimular o relacionamento único com cada público.
O site oficial24 do Kzuka procura centralizar notícias e galerias de fotos de destinos
frequentados pelos jovens de todos os estados, como Bariloche (Argentina) e Porto Seguro
(Bahia), além dos vídeos do Cala Boca, Piangers e temas variados, como música,
comportamento e tecnologia. Apesar de possuírem o mesmo layout e as mesmas seções, os
sites estaduais do Kzuka trazem conteúdos adaptados às notícias e peculiaridades regionais
(ANEXO D). Os sites prezam pela interação ao possibilitarem a participação em seções como
Fórum, Grupo de Discussão e Eu.JPG, além de comentários nas seções Drops (notícias) e
Fotos (coberturas fotográficas). Os conteúdos dos sites fazem cross media25 com os demais
veículos do Kzuka, sempre utilizando links e chamadas do site para a revista, para os drops de
rádio, redes sociais ou suplementos dos jornais, estimulando o consumo de todos os veículos
da marca. Considerando os quatro sites estaduais e a home oficial, o Kzuka recebe mais de
600 mil visitas e 1,5 milhão de page views26 mensais27.
Os twitters28 são utilizados para divulgar os conteúdos dos sites, como matérias e
galerias de fotos, além das promoções realizadas, shows, vídeos e dicas do Kzuka. Os quatro
perfis estaduais são atualizados diariamente, com destaques para promoções, coberturas de
shows, galerias de fotos e links para o site e matérias da revista. Assim como nos demais
veículos da marca, a linguagem utilizada nos tweets29 é totalmente informal, gerando
aceitação e identificação por parte dos usuários.
As fan pages30 do Kzuka no Facebook também seguem uma divisão por estado. A fan
page Kzuka Oficial é curtida por 1.116 pessoas e contém sub-páginas de cada estado, nas
24
25

26
27

28

29
30

Disponível em <http://www.brasil.kzuka.com.br/> Acesso em 24 de setembro de 2011.
Cross media é uma estratégia de marketing que distribui produtos e serviços em diferentes mídias e
plataformas, tanto nas tradicionais (mídias offline) quanto em mídias digitais (mídias online) a fim de
construir uma solução de comunicação mais completa e abrangente.
Termo que significa quantas vezes as páginas – capa e páginas internas – do site foram visitadas.
Fonte:
Google
Analytics.
Junho
de
2010.
Informações
disponíveis
em
<http://www.publicidade.kzuka.com.br> Acesso em 24 de setembro de 2011.
Perfis disponíveis em: Perfil oficial disponível em <http://www.twitter.com/Kzuka>; perfil Kzuka RS
disponível em <http://www.twitter.com/KzukaRS>; perfil Kzuka SC disponível em <
http://www.twitter.com/KzukaSC>; Kzuka Rio disponível em <http://www.twitter.com/KzukaRio>; e perfil
Kzuka SP disponível em <http://www.twitter.com/KzukaSP> Todos os acessos foram realizados em 28 de
setembro de 2011.
Tweets são mensagens de até 140 caracteres postadas no microblog.
Fan Pages disponíveis em: Kzuka Oficial disponível em <https://www.facebook.com/kzukaoficial>; Kzuka
SC disponível em <https://www.facebook.com/kzukasc>; Kzuka
RJ disponível em <
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001014069213>;
Kzuka
SP
disponível
em
<
https://www.facebook.com/kzukasp>; e Kzuka RS disponíveis em <https://www.facebook.com/comunikaI> e
< https://www.facebook.com/comunika2>. Todos os acessos foram realizados em 28 de setembro de 2011.

54
quais são postados os resumos dos principais conteúdos disponíveis no site, como cobertura
de shows, link para última edição da revista e suplementos nos jornais e chamadas para
eventos.
No pilar de inteligência e relacionamento, o Kzuka conta com profissionais
responsáveis por identificar tendências do universo jovem, a fim de planejar ações dirigidas e
inovadoras envolvendo a marca, bem como direcionar os conteúdos editoriais.
Diferentemente da área comercial, responsável pela venda de publicidade nos veículos da
marca, a equipe Comunika é considerada o grande diferencial da empresa por se relacionar
diretamente com o público final. Cada uma das quatro cidades possui a sua própria equipe e
os Comunikas (como são chamados os profissionais da equipe) atuam quase que diariamente
nos pontos de concentração dos jovens, como escolas, academias, cursos pré-vestibulares,
faculdades, festas, shows e praias. Esse posicionamento oferece um maior conhecimento de
cada público e a observação de tendências, opiniões, hábitos de comportamento e sugestões,
dados que são utilizados para aprimorar os veículos da marca e também a linha editorial.
Além dos veículos apresentados, o Kzuka investe em ações no media, com eventos e
blitzes que fortalecem a exposição da marca com o público jovem nas escolas ou nos locais de
lazer desse segmento (shopping, praças, praias, casas noturnas etc). As blitzes geralmente
ocorrem em parceria com empresas patrocinadoras, como Pepsi, Paquetá, Adidas, Isabela e
Six Travel, a fim de proporcionar a estas marcas interlocução junto ao universo jovem. Aqui,
destacam-se os quatro maiores eventos promovidos pelo Kzuka: Diretoria Kzuka, School
Games, Simulado Online e Rumo Certo.
O evento Diretoria Kzuka é um encontro entre alunos e convidados especiais que
ocorre nas principais escolas de cada cidade. Em um bate-papo sobre assuntos da atualidade e
de interesse dos jovens, os alunos podem se manifestar e dar voz às suas opiniões. O evento
ocorre desde 2007 nos estados do RS e de SC (por serem os primeiros estados de atuação do
Kzuka); já os colégios de São Paulo recebem o evento desde 2010, e os do Rio de Janeiro,
desde 2011.
Na área esportiva, o Kzuka promove o School Games, uma Olimpíada Escolar para
alunos do Ensino Médio de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Os alunos competem em oito
modalidades (basquete, handebol, natação, futebol, futsal, vôlei, skate e atletismo). A primeira
edição, em 2007, contou com um público de mais de oito mil pessoas e de 65 escolas
participantes. Em todas as edições, o School Games teve como patrocinadora a Paquetá
Esportes31.
31

Informações disponíveis em <http://www.publicidade.kzuka.com.br> Acesso em 24 de setembro de 2011.
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Para participar do final da vida colegial e dos importantes momentos do vestibular e da
escolha da profissão, o Kzuka atua com os eventos Simulado Online e Rumo Certo. O
“Simulado Online” é baseado em questões já utilizadas nos vestibulares da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mas que pode ser acessado por jovens de qualquer
parte do país via internet. Desde sua primeira edição, em 2008, o Simulado Online já contou
com mais de 80 mil inscrições de jovens oriundos de 700 cidades brasileiras 32. O evento ainda
conta com o cross media de muitos outros veículos do Grupo RBS, como a Rádio Atlântida, a
Zero Hora, o clicRBS33 e ações no media em diversas escolas. Já o evento Rumo Certo é
realizado em forma de concurso cultural, no qual os 10 jovens que completarem de forma
mais criativa a frase “Pensar no Futuro é...” ganham um turno em uma empresa renomada do
segmento de interesse e parceiras do Kzuka (exemplo: Comunicação Social – Grupo RBS;
Medicina – Hospital São Lucas etc). Em 2010, a Rede Marista de Escolas foi a patrocinadora
do concurso. Considerando as edições de 2009 e 2010 realizadas no Rio Grande do Sul, o
evento recebeu mais de mil inscrições e mais de 17 mil visitas ao site34. A divulgação do
evento também tem apoio de outros veículos do Grupo RBS e de blitzes nos principais
colégios da capital gaúcha.

5.1.2 Marca Pah!
Com o relacionamento já solidificado com os jovens das classes AB, o Kzuka criou o
Pah!, sua marca popular. Assim como no Kzuka, o relacionamento com o público e a busca
pelo conhecimento do target é uma das prioridades da marca, segundo Fernando Tornaim,
sócio-diretor da empresa: “A plataforma de comunicação Pah! ratifica a nossa crença na
comunicação e relacionamento direto, sem intermediários, com o público jovem e na força
desta geração também do segmento da maioria”.35
Dirigida aos jovens das classes CD de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, o Pah! é
uma plataforma de comunicação que engloba três veículos de comunicação: jornal, rádio e
revista. A atuação no jornal e na rádio teve início em 2008, mas a Revista Pah!, principal
produto da marca, foi lançada em novembro de 2010. A seguir são apresentados os três
32

Informações disponíveis em <http://www.publicidade.kzuka.com.br> Acesso em 24 de setembro de 2011.
<http://www.clicrbs.com.br/pah> Acesso em 16 de outubro de 2011.
34
Site Rumo Certo disponível em <http://www.rumocertokzuka.com.br/index.php> Acesso em 28 de setembro
de 2011.
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veículos, com destaque ao periódico.

5.1.2.1 Comunicação Pah!
O início da marca Pah! se deu em 2008, com um coluna na contracapa do jornal Diário
Gaúcho36. Atualmente assinada por Luckas Cabral, da equipe Comunika, a coluna circula às
terças-feiras com os conteúdos das seções “Tamo Aí, Pah!” (com galerias de fotos); “Dica do
Cabral” (com dicas de shows ou promoções do próprio Luckas); e “Gata Pah!” (com as fotos
da garota escolhida de cada edição) (ANEXO E). Com o lançamento da revista, o espaço do
Pah! no jornal DG também cresceu, e hoje, além da coluna, a marca possui uma página dupla
todas as sextas-feiras, também com conteúdos originados das seções da revista. O DG é lido
por uma média de 1.511.569 leitores, dentre eles 767.000 exclusivos37.
Em um forte cross media com a Rádio Cidade (FM 92.1), o Pah! possui um drops
chamado Minuto Pah!, programete diário de 1 minuto no qual os comunicadores da rádio
interagem com os jovens com gravações feitas nos colégios e cursinhos pré-vestibulares, além
de enquetes sobre temas que fazem parte do universo jovem. Em algumas ocasiões, também
há trechos de entrevistas com cantores que têm suas músicas entre as mais tocadas da rádio. A
Rádio Cidade abrange as regiões de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, e sua média de
ouvintes é de 65.455 por minuto38, chegando a 89.544 nos picos de audiência39.
Mas foi com o lançamento da revista que a marca ganhou força e importância na
atuação do Grupo RBS com o segmento das classes C e D. De acordo com Alexandre Bach,
gerente do Segmento da Maioria do Grupo RBS, o reforço da marca Pah! com a revista
ocorreu por uma crença da empresa de que a geração jovem das classes CD “chega com força
para participar, não só do mercado de trabalho, mas de todas as áreas da sociedade”.40
São 10 mil exemplares mensais distribuídos em 64 escolas, sendo 39 em Porto Alegre,
cinco em Canoas, cinco em Sapucaia, seis em São Leopoldo, quatro em Esteio e cinco em
36

O jornal Diário Gaúcho é o veículo impresso do Grupo RBS dirigido às classes CDE de Porto Alegre e Região
Metropolitana. É o segundo jornal em circulação do Rio Grande do Sul e o maior em venda avulsa. É
conhecido por ser o “jornal da maioria”.
37
Fonte: MARPLAN – Porto Alegre. Janeiro a dezembro de 2008. Leitores de 10 + anos. Considerando
audiência líquida – pessoas que leram jornal pelo menos uma vez na semana, nos últimos sete dias.
Informação retirada da apresentação institucional do veículo.
38
Fonte: IBOPE. Janeiro a março de 2010. Segunda a sexta-feira, entre 7h e 19h. Informação disponível em <
http://publicidade.kzuka.com.br/> Acesso em 24 de setembro de 2011.
39
Fonte: IBOPE. Janeiro a março de 2010. Segunda a sexta-feira, entre 10h e 11h. Informação disponível em <
http://publicidade.kzuka.com.br/> Acesso em 24 de setembro de 2011.
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Novo Hamburgo, além de outros 16 pontos em Porto Alegre. No anexo F podem ser
consultados todos os pontos de distribuição da publicação. Direcionada aos integrantes de 13
a 18 anos das classes C e D, foi baseada no modelo da Revista Kzuka, mas com adaptações de
conteúdo e diagramação. Conforme Vivian Ucker41, Coordenadora de Planejamento da marca,
pesquisas com jovens do target do Pah! desenharam desde o conteúdo da revista até o tipo de
papel, passando pelo formato do periódico e a linha gráfica.
Com 32 páginas, a revista aborda temas do cotidiano dos jovens com conteúdos
direcionados às classes CD, nas seções: Agenda (dicas de shows e festas), Quero Ser...
(matérias com jovens que falam sobre os sonhos profissionais e dicas para se alcançar esse
objetivo), Comportamento, Saúde e Esporte. A seção Na Rede traz conteúdos de tecnologia,
como dicas de navegação na web, frases engraçadas publicadas nas redes sociais, e cuidados
necessários e dicas de comportamentos nas redes sociais (a empresa Vivo foi patrocinadora da
seção dos meses de janeiro a junho de 2011).
Nas páginas centrais da pulicação há uma seção dedicada à Rádio Cidade, a Central
da Cidade, na qual os comunicadores da rádio publicam informações sobre shows, CDs recém
lançados, as músicas top 10 da emissora e outros assuntos da cena musical.
A seção Gata Pah! traz a cada edição um ensaio fotográfico de uma leitora escolhida
pela equipe da revista. Devido à faixa etária do produto, os ensaios não possuem conotação
sexual, apenas trazem fotos das meninas com roupas especiais, cenários como parques de
diversão, colégios e pontos turísticos da cidade, além de uma breve entrevista sobre o que as
meninas gostam de fazer, para quais times torcem, que profissão sonham em seguir, etc. Todas
as participantes da seção Gata Pah! que sejam menores de idade precisam de autorização dos
seus responsáveis legais.
Diversas páginas da revista são ocupadas pela seção Tamo Aí (equivalente à seção Por
Aí da Revista Kzuka), que traz as galerias de fotos dos recreios dos colégios, de shows, festas
e outros eventos frequentados pelo público leitor do Pah!. Na seção Mural são publicadas as
fotos enviadas pelos leitores do Pah! ao e-mail da equipe do Comunika.
Diferente da seção Por Aí, da Revista Kzuka, as galerias do Pah! ainda não são
patrocinadas por marcas. O único caso nesta seção de uma ação de relacionamento foi um da
Coca-Cola, que utilizou, na edição de maio, a galeria para interagir com os jovens por meio
de placas com os 125 motivos para se acreditar em um mundo melhor, mote de sua campanha
publicitária da época (ANEXO G). Quanto às blitzes fotográficas, Luckas Cabral42, estagiário
41
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Informações obtidas por e-mail. UCKER, V. Entrevista TCC_Revista Pah! [mensagem pessoal]. Mensagem
recebida por <vivian.ucker@gruporbs.com.br> no dia 30 de setembro de 2011.
Entrevista concedida à autora no dia 7 de outubro de 2011.
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da equipe Comunika Pah!, explica que as visitas às escolas são feitas de três em três meses
(exceto se necessária cobertura de algum evento) e que a escolha dos colégios que serão
visitados se dá por três critérios: (a) a instituição deve ter Ensino Médio, (b) um número
expressivo de alunos e (c) estar em posição geográfica estratégica (por exemplo: a escola
Júlio de Castilhos recebe alunos dos bairros do Centro, da Zona Norte e da Zona Leste de
Porto Alegre. Já colégios que recebem basicamente alunos do próprio bairro ainda não são
visitados pela equipe do Pah!).
Dois comunicadores de veículos do Grupo RBS possuem espaço na Revista Pah!:
Duda Garbi e Manoel Soares. A seção Futebol na Praça é escrita pelo comunicador da Rádio
Atlântida e colunista da Revista Kzuka e aborda fatos históricos e engraçados do futebol, além
de dicas e curiosidades do esporte, principalmente dos times gaúchos. Já o repórter da
RBSTV43 Manoel Soares, reconhecido por suas reportagens nas periferias das cidades gaúchas
e catarinenses, assina a coluna Perifa no Pah!, onde escreve sobre assuntos delicados que
permeiam o cotidiano dos jovens e com o olhar de quem, mesmo com curso superior e
trabalhando na maior empresa de comunicação da região sul, não saiu do bairro pobre onde
nasceu e cresceu. Temas como drogas, orgulho, o valor do dinheiro e até mesmo morte já
foram abordados pelo repórter. No ANEXO H, pode ser observado o tamanho e o estilo das
duas colunas.
Luckas Cabral está presente na publicação também na sua coluna Vem comigo!
(ANEXO I), na qual divulga os posts do blog Pah!, os bastidores de shows, das blitzes nos
colégios e de gravações do Minuto Pah!, as promoções do Twitter e do Facebook. Por ser a
figura central do relacionamento entre a marca e o público, Luckas tem a liberdade de
escrever até mesmo assuntos pessoais em sua coluna, como uma pescaria que fez com amigos
e que sugere como um ótimo programa diferente para o final de semana.
A fim de compreender melhor os assuntos já abordados e o estilo da revista, a seguir
são apresentados os conteúdos que cada uma das onze edições (até outubro/11) trouxe:
•

Edição 01: no lançamento da revista, no mês de novembro de 2010, o Pah! trouxe na
capa e na matéria especial uma entrevista com o cantor de rap MV Bill. Na coluna
Minuto Pah!, os jovens dizem o que acharam do filme Tropa de Elite 2; na seção
Comportamento se coloca em discussão a polêmica trazida pelo Ministério da Saúde
sobre distribuição de camisinhas nas escolas, com o depoimento de uma jovem de 17
anos grávida sem planejamento. A primeira edição trouxe também a seção Gata Pah,
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Emissora afiliada da Rede Globo nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
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com uma pequena entrevista com a garota Laís Moraes, de 16 anos, do Colégio
Estadual Florinda Tubino Sampaio. Nas perguntas, Laís diz que ser gata Pah! é ser
conhecida pelas pessoas e ser mais do que um rostinho bonito e ainda afirma sonhar
em se formar e ser reconhecida pelo seu trabalho. Na seção Central da Cidade, os DJs
FatDuo dão boas-vindas aos leitores e falam sobre a febre do Twitter, indicando perfis
de famosos e de conteúdos engraçados de se seguir; houve, ainda, a lista das músicas
top 10, piadas da Luana Soft (personagem cômico da Rádio Cidade) e novidades sobre
a banda Pixote e Restart e os cantores Luan Santana e Shakira. O restante da revista
trouxe as galerias de fotos da seção Tamo Aí em diversos colégios e no show da Ivete
Sangalo. Na seção Mural Pah!, os leitores mandaram suas fotos para publicação
(ANEXO J).
•

Edição 02: a edição de dezembro de 2010 trouxe na capa o grupo Zueira, banda de
pagode originária de Porto Alegre. Já no ritmo das férias, na coluna Minuto Pah! os
jovens deram dicas do que fazer no verão (ANEXO K). Uma matéria especial aborda a
nova realidade do ensino superior, que contava em 2009 com 15,3% de alunos da
classe D, mais do que os 7,3% da classe A. Na seção Trabalho, o sócio-diretor da
Alfamídia (empresa de treinamento profissional de Porto Alegre) respondeu perguntas
sobre comportamento em entrevistas e no mercado de trabalho. Na seção
Transformação, um menino mudou seu visual e a seção Gata Pah! ganhou mais
espaço, trazendo um ensaio fotográfico no Cais do Porto de Porto Alegre com a
estudante de 16 anos Franciele Magnus Souza, do Colégio Estadual 1º de Maio. Na
entrevista, Francieli afirmou sonhar ser enfermeira e viajar pelo mundo, além de
gostar de sair com os amigos nas horas de lazer e ter adorado a ideia de ser Gata Pah!.
A seção Tamo Aí fez a cobertura fotográfica do show do Black Eyed Peas, do
Aniversário da Rádio Cidade, do show de lançamento do Grupo Tá Combinado e do
Vestibular Esade.

•

Edição 03: em função do período de férias escolares, a edição nº 3 da Revista Pah!
circulou nos meses de janeiro e de fevereiro de 2011. O artista da capa foi Luan
Santana, cantor sertanejo de grande sucesso no país. “Amor de Verão dá Certo?” foi a
pergunta que os jovens responderam na seção Minuto Pah!. Com a proximidade do
carnaval, a matéria Minha 1ª vez no carnaval trouxe depoimentos de jovens que iriam
desfilar pela primeira vez nas escolas de samba de Porto Alegre. No mês de fevereiro,
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ocorre na praia de Atlântida (litoral norte do Rio Grande do Sul) o festival de música
Planeta Atlântida, que reúne artistas brasileiros como Ivete Sangalo, Exaltasamba,
Capital Inicial, Nx Zero e Charlie Brown Jr. Por isso, a edição de verão da revista
trouxe dicas para que os jovens aproveitassem o festival sem problemas e sobre quais
documentos levar. Na seção Transformação, uma dica de penteado para as meninas
aproveitarem o carnaval e um ensaio fotográfico na beira da praia na seção Gata Pah!,
com

Karoline Goulart, de 16 anos do Colégio Marechal Floriano Peixoto. Para

Karoline, ser gata Pah! foi uma honra e o seu sonho é ter uma carreira de sucesso.
Nesta edição estreou a seção Na Rede, patrocinada pela empresa Vivo, que trouxe os
twittes mais engraçados do mês e promoções promovidas nas redes sociais (ANEXO
L).
•

Edição 04: A volta às aulas foi tema recorrente na edição de março de 2011, que
também trouxe uma reportagem especial com os meninos da banda Restart (ANEXO
M). No Minuto Pah!, os alunos responderam sobre qual o melhor aspecto de volta às
aulas e uma matéria trouxe informações úteis sobre o que eles iriam encontrar no novo
ano letivo (como mudança nos transportes públicos, no horário de verão e contratação
de mais professores). Sobre oportunidades no mercado de trabalho, uma matéria
trouxe exemplos de jovens profissionais que trabalham com redes sociais em suas
empresas. Na seção Gata Pah!, a estudante do Colégio Estadual Ceará Taline Guedes
Rodriguez, 16 anos, disse sonhar em se formar em Ciências Contábeis e que ser gata
Pah! era incrível por possibilitar aparecer em uma revista que a “galera” conhece e que
adora. Na Central da Cidade, além das dicas e novidades da cena musical, a coluna
trouxe uma entrevista com o grupo de pagode Sorriso Maroto.

•

Edição 05 – Em abril, a revista trouxe como entrevistada Dani Bolina, modelo e
assistente de palco do programa de humor Pânico na TV. Na seção Minuto Pah!,
quatro jovens responderam o que acharam das garotas que tomavam iniciativa. A
seção Quero Ser... foi lançada na revista e, como primeira atividade abordada na seção,
dois músicos deram dicas de como se tornar um grande funkeiro. Pela primeira vez na
revista também apareceu a seção Esporte, com entrevistas com os jogadores Gabriel,
do Grêmio, e Oscar, do Internacional. Na seção Gata Pah!, um ensaio fotográfico com
as irmãs gêmeas Jenifer e Jessica Machado, de 18 anos, do colégio Gema Angelina
Belia (ANEXO N). Para as irmãs, ser gata Pah! é um “sonho”, já que nem todas as
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meninas tinham a mesma oportunidade. O cantor Diogo Nogueira concedeu uma
rápida entrevista à coluna Central da Cidade.
•

Edição 06 – Em maio, a banda de pagode Pixote estampou a capa e concedeu uma
entrevista exclusiva. No Minuto Pah!, os jovens opinaram sobre o que precisa
melhorar nas escolas de Porto Alegre. Na seção Quero Ser..., profissionais deram dicas
para uma profissão que muitos jovens desejam seguir, a carreira de ator. Os jogadores
de futebol que responderam as perguntas da seção Esporte, agora chamada Fora de
Campo, foram Leandro Damião, do Internacional, e Leandro, do Grêmio. A Gata Pah!
do mês foi Daiane Guadagnini, de 17 anos, do colégio Godói, que afirmou que seu
sonho era se formar e ter sucesso na profissão escolhida e que ser gata Pah! era muito
legal porque ela e suas amigas adoravam a revista. A seção Central da Cidade trouxe
os bastidores da rádio e entrevistas com a equipe de DJs, apresentadores e atendentes.
Na seção Tamo Aí, os jovens foram clicados nos shows do Diogo Nogueira (ANEXO
O) e Rodriguinho e na festa PagoFunk.

•

Edição 07 – No mês do Dia dos Namorados, a revista trouxe uma reportagem com o
casal de cantores gaúchos Claus e Vanessa. Na seção Quero Ser... o ousado sonho de
ser Presidente da República, com dicas da deputada federal Manuela D' Ávila e do
deputado estadual Diogo Paz, mais conhecido como Mano Changes. Um romântico
ensaio fotográfico em um parque de diversões foi o cenário para a Gata Pah! de
junho, Paola Pereira, de 16 anos, estudante do Colégio Dom Diogo de Souza, que
disse querer seguir a carreira de advogada e que ser gata Pah! era inesquecível. Assim
como na 1ª edição, o assunto sexo voltou a ser abordado, com informações sobre
doenças sexualmente transmissíveis e a importância do uso da camisinha.

•

Edição 08 – A edição de julho, que trouxe como artista de capa o grupo de pagode
Exaltasamba (ANEXO P), teve algumas mudanças em relação às anteriores. A seção
Minuto Pah! deixou de existir, e Luckas Cabral ganhou um espaço só seu,
denominado Vem comigo!. Outra mudança foi na seção Na Rede, que deixou de ser
patrocinada pela Vivo. A seção Quero Ser... trouxe dicas para os meninos que querem
ser jogadores de futebol e a seção Esporte, os benefícios do boxe para as meninas. O
ensaio fotográfico do mês de maio da gata Pah! teve um estilo roqueiro, com Gabriela
Madera, 16 anos, do colégio Irmão Pedro, que achou surpreendente ser gata Pah! e
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disse sonhar em ser veterinária, ter sucesso na carreira e viajar pelo mundo.
•

Edição 09 – A revista de agosto trouxe uma segunda capa especial anunciando a nova
identidade visual e as novidades da Rádio Cidade, também anunciadas na seção
Central da Cidade (ANEXO Q). A reportagem especial de capa foi com a banda
gaúcha Fresno, e a seção Quero Ser... trouxe as dificuldades e os cuidados que as
meninas que querem ser modelo devem ter. O tema obesidade foi tratado na seção
Saúde e orientações para manter a concentração no segundo semestre do ano letivo
foram dadas na seção Comportamento. A seção Gata Pah! trouxe um ensaio
fotográfico com a estudante de 18 anos do Colégio Protásio Alves Brenda Sihe. Nesta
edição, a seção trouxe apenas quatro frases da garota do mês, sem mais a entrevista
recorrente.

•

Edição 10 – Quatro apresentadoras da RBSTV foram destaques na edição de setembro
da Revista Pah!. Alice Bastos Neves e Débora de Oliveira, ambas apresentadoras
esportivas, Rodaika, apresentadora do programa Patrola, e Carla Fachim,
apresentadora do programa Bom Dia Rio Grande, contaram um pouco das suas vidas
fora do trabalho. A profissão de pagodeiro foi o tema da seção Quero Ser... e as danças
gauchescas foram tema da seção Comportamento. No ensaio Gata Pah!, Gabriela
Pereira, de 17 anos, aluna do Instituto de Educação General Flores da Cunha, posou
para fotos românticas.

•

Edição 11 – A edição de outubro, a mais contemporânea no período de escrita deste
trabalho, trouxe uma reportagem especial com a cantora de axé Ivete Sangalo. No
lugar do jornalista Manuel Soares, o cantor de funk MC Jean Paul assinou uma coluna
denominada Um Sim ao Sonho. Na seção Quero Ser..., foram dadas dicas para meninas
e meninos que sonham em participar do reality show Big Brother Brasil. Em
comemoração ao Dia dos Professores (15 de outubro), a professora Lívia Paim contou
os benefícios de ensinar e como é possível estabelecer uma boa relação com os alunos
através do respeito mútuo. A seção Gata Pah! trouxe a garota mais nova de todas as
edições, Giulia Rossi, de 14 anos, do Colégio Alcebíades Azeredo dos Santos.
A atuação online do Pah! se dá por meio de um blog, Twitter e Facebook.

Diferentemente do Kzuka, o Pah! não possui um site, mas sim um blog acoplado ao portal
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clicRBS e dentro do site do Diário Gaúcho44. O blog Pah!45 é atualizado por Luckas Cabral,
do Comunika Pah!, e Vanessa Martini, repórter, com os conteúdos da revista, fotos da seção
Tamo Aí, bastidores das reportagens e vídeos especiais (ANEXO R). Observando as
postagens, se percebe que há poucos comentários, que na maioria das vezes feitos nos posts
que falam sobre a Gata Pah!.
No Twitter, o Pah! está presente com o perfil @pahoficial46 (ANEXO S). São mais de
três mil seguidores e mais de 2.200 postagens. Atualizado diariamente por Luckas Cabral, o
perfil do Pah! divulga as promoções - que geralmente sorteiam ingressos de shows -,
bastidores das reportagens, links para as matérias postadas no blog e a seleção de jovens
participantes para matérias. Muitos dos tweets do Pah! são retweets47 do perfil pessoal do
Luckas Cabral48, que também fala sobre as revistas, promoções e eventos dos quais o Pah!
participa.
Já a fan page49 do Pah! (ANEXO T) no Facebook é curtida por mais de cinco mil
usuários e posta conteúdos semelhantes aos do Twitter, com a diferença de serem posts mais
longos, por não terem restrição de número de caracteres. A maioria das postagens são curtidas
pelos usuários e sempre que há um comentário feito, há uma resposta, seja do perfil do Pah!
ou de Luckas Cabral.
Como se pode observar, a atuação online do Pah! ainda é muito tímida, com conteúdos
repetitivos entre as plataformas online e sendo atualizados por apenas duas pessoas, o que, ao
nosso ver, prejudica uma frequência maior de atualizações e de conteúdos diferenciados. Em
entrevista, um dos responsáveis pelo relacionamento da marca confirma que há desejo de aumentar e fortalecer a presença online do Pah!, principalmente por seu target estar cada vez
mais inserido no mundo digital.

5.1.2.2 Relacionamento Pah!
Diferentemente do Kzuka, que possui uma equipe Comunika bem estruturada, o Pah!
tem em sua estrutura de relacionamento apenas um gestor (Diego Azevedo, também coorde44

Disponível em <http://www.diariogaucho.com.br> .
Disponível em <http://www.clicrbs.com.br/pah> Acesso em 16 de outubro de 2011.
46
Twitter disponível em <http://www.twitter.com/pahoficial> Acesso em 16 de outubro de 2011.
47
Mensagens postadas por outro perfil/usuário e replicadas por outro perfil.
48
Disponível em <http://twitter.com/#!/realcabral>
45
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Fan page do Pah! disponível em <https://www.facebook.com/paginadopah> Acesso em 16
de outubro de 2011.
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nador da equipe do Kzuka) e um estagiário, Luckas Cabral. De acordo com Luckas, o trabalho
do Comunika Pah! é dividido em duas áreas: apoio às áreas de marketing/comercial e editoria.
Na primeira, há o auxílio na divulgação dos eventos e no planejamento de novos projetos para
a marca. Já na área da editoria, o Comunika participa da produção de conteúdo para as frentes
da marca (rádio, jornal, revista e internet), busca tendências e novidades do universo jovem
(músicas, shows, gírias, etc) e mantém o relacionamento com os jovens e diretorias dos principais colégios públicos. Além disso, e como já apresentado, Luckas também é o responsável
pela atualização do blog e das redes sociais da marca, pela coordenação das blitzes fotográficas nos colégios, pela produção do Minuto Pah!, da Rádio Cidade e da coluna Vem comigo!,
na revista e nos espaços do Pah! no Diário Gaúcho. Ele ainda aponta a diferença que existe
entre as equipes Comunika do Pah! e do Kzuka, pois nesta última cada um dos “Comunikas”
consegue dar atenção a projetos especiais, enquanto no Pah! é Luckas quem precisa operar todas as ações.
A importância do trabalho do Comunika, segundo a Coordenadora de Planejamento da
marca, é conseguir fazer com que os eventos, projetos e ações da marca sejam legítimos e
bem aceitos pelo público através da identificação da realidade e das tendências do universo
dos jovens.
Em maio de 2011, foi realizado o primeiro encontro “Bate-Pa!po”, que reuniu seis jovens estudantes leitores com a equipe da revista para conversar sobre os veículos do Pah!. O
encontro ocorreu em uma das lojas Planeta Surf (então anunciante da publicação) em Porto
Alegre e contou também com a participação de Caren Donni (na época editora do espaço do
Pah! no Diário Gaúcho), Vanessa Martini (repórter do Pah!), Marcela Donini (na época editora geral do Pah!), Fagner Alves (diagramador da revista) e Luckas Cabral. A equipe Comunika
planeja realizar mais uma edição do conselho do leitor ainda no ano de 2011. Outras ferramentas de feedback utilizadas pelo Pah! são as próprias redes sociais, e-mail, blog e as visitas
aos colégios.

5.1.2.3 Ativação no media Pah!
Por ter ganhado força como marca e plataforma de comunicação há menos de 1 ano, o
Pah! ainda não promove eventos e ações no media como o Kzuka. O que se observa é que o
Pah! participa de shows promovidos pela Rádio Cidade, realizando promoções, editoriais e
coberturas fotográficas, além de ações pontuais, como aquela em parceria com a Coca-Cola.
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Contudo, a realização de ações no media estão previstas no planejamento 2012 da marca para
reforçar e se aproximar ainda mais do seu público.

5.2 Procedimento Metodológico
Para a realização do presente trabalho, a metodologia escolhida foi o estudo de caso,
considerado mais do que uma simplória técnica de pesquisa, e sim um método que oportuniza
visualizar a realidade social (DUARTE, 2005), e que organiza os dados sociais e mantém o
caráter unitário do objeto social analisado (Good e Hatt, 1979, apud DUARTE, 2005, p. 216).
Yin (2010), um dos mais conceituados teóricos da área, define o estudo de caso como uma
investigação empírica que observa um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu
contexto de vida real, especialmente quando o fenômeno e o contexto não são claramente
evidentes (YIN, 2010, p. 39).
Optou-se por essa metodologia também devido ao caráter social do objeto e dos
objetivos desta pesquisa. Indica-se o uso do estudo de caso quando se pretende examinar
fenômenos

contemporâneos

de

múltiplas

dimensões,

como

eventos

individuais,

organizacionais, sociais, políticos ou grupais, como é o caso deste trabalho (YIN, 2010).
Englobando o todo de uma unidade social, através de um estudo de caso é possível reter as
características holísticas e os conjuntos de processos do cotidiano dos indivíduos – como
comportamento de pequenos grupos, processos organizacionais, relações internacionais,
desempenho escolar e crises familiares (YIN, 2010; DUARTE, 2005). Também é a
metodologia indicada quando se objetiva uma visão mais clara e profunda de eventos pouco
conhecidos, enriquecendo a descrição de grupos, organizações e comunidades e a
identificação de comportamentos dos indivíduos (GIL, 209, p. 14).
Gil (2009) aponta cinco características que evidenciam as peculiaridades e
complexidades do método: (a) o estudo de caso é um delineamento de pesquisa e não deve ser
confundido com técnica ou tática de coleta de dados; (b) investiga eventos contemporâneos,
ou seja, que estão se dando no período da pesquisa; (c) preserva o caráter unitário do
fenômeno; não desprende o evento do seu contexto; (d) é um estudo de profundidade; e (e)
exige a utilização de múltiplas técnicas de coletas de dados a fim de oferecer garantia aos
resultados obtidos na pesquisa.
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5.2.1 Coleta de dados
Diversas são as técnicas de pesquisa para obtenção dos resultados necessários para a
construção de um estudo de caso, a depender de quais são os objetivos da pesquisa. É
consenso entre os autores da área que apenas uma ferramenta de coleta de dados, salvo
exceções, não é suficiente para se compreender a totalidade de uma situação, sendo sugerido o
uso de técnicas como pesquisa documental, observação participante, entrevistas e grupo focal
(MARTINS, 2008). Neste trabalho, devido à necessidade de compreender opiniões subjetivas
e ter dados mais aprofundados sobre a marca Pah!, se optou por trabalhar com entrevistas em
profundidade e grupos focais. A primeira técnica foi utilizada para contextualizar o objeto de
pesquisa apresentado no capítulo anterior e entender de forma mais efetiva a gestão do
produto analisado, seu relacionamento com o público-alvo e suas expectativas de mercado
futuro; já o grupo focal propiciou a interação com o público leitor da revista e o fornecimento
dos dados necessários para responder aos objetivos propostos no estudo de caso.
Compreender a natureza e as características do objeto de pesquisa profundamente é
fundamental para o desenvolvimento de uma pesquisa válida e consistente. Para isso,
entrevistas em profundidade são sugeridas ao pesquisador, visto que as perguntas dessa
técnica de coleta de dados possibilitam explorar e aprofundar um assunto, além de
compreender processo e fluxos atuais e perspectivas futuras (DUARTE, 2005). A pesquisa em
profundidade possui caráter exclusivamente qualitativo, não sendo utilizada para a coleta de
dados estatísticos, mas sim para a busca de informações que deseja e necessita conhecer com
base em teorias e pressupostos determinados pelo pesquisador.
A seleção dos entrevistados seguiu as sugestões de Duarte (2005), que diz que eles
devem ter conhecimento e envolvimento com o tema e disponibilidade para responder à
entrevista, caracterizando-se como uma seleção intencional e não probabilística. Assim, foram
selecionados profissionais-chave da empresa Kzuka que trabalham diretamente com o produto
Pah! e se envolvem com as decisões do mesmo. Para compreender a estratégia do produto, foi
entrevistada a, na época, Coordenadora de Planejamento do Pah, Vivian Ucker, no dia 30 de
setembro, por e-mail, devido à indisponibilidade da mesma em receber a pesquisadora
pessoalmente. Neste caso, as perguntas tiveram o objetivo de compreender a construção e
posicionamento do produto, bem como os resultados nesses 10 primeiros meses e as futuras
expectativas da empresa em relação à marca Pah! (roteiro da entrevista no APÊNDICE B). As
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relações comerciais estabelecidas entre o produto e os anunciantes foram verificadas em
entrevista com a Coordenadora Comercial, Ariane Roquete50, realizada no dia 14 de setembro,
por e-mail, devido à indisponibilidade da entrevistada para um encontro pessoal (roteiro da
entrevista no APÊNDICE C). Já para identificar as ações e estratégias utilizadas pela equipe
do Comunika para compreender o público jovem foi realizada uma entrevista presencial com
Luckas Cabral, estagiário, no dia 7 de outubro na sede do Kzuka, em Porto Alegre (roteiro da
entrevista no APÊNDICE D e transcrição da mesma no ANEXO U).
As três entrevistas seguiram a classificação de semiabertas, visto que, assim como as
perguntas abertas, proporcionam uma flexibilidade e exploração máxima do tema pesquisado.
As entrevistas abertas, semiabertas e fechadas têm origem nas questões não-estruturadas,
semiestruturadas e estruturadas. As diferenças primordiais entre as tipologias de entrevistas
são: a entrevista aberta não possui roteiro a ser seguido e é baseada em um tema central; a
entrevista semiaberta possui um roteiro-base previamente definido; e a entrevista fechada
possui viés quantitativo e é adequada para a obtenção de informações representativas de um
grupo da sociedade. (DUARTE, 2005). Optou-se pela segunda tipologia por ela oferecer um
roteiro que dá cobertura ao interesse da pesquisa, além do fato de que os questionamentos
definidos anteriormente, baseados em teorias e hipóteses alinhadas ao tema da pesquisa,
possibilitam interrogativas advindas de hipóteses surgidas no desenrolar da entrevista
conforme as respostas do pesquisado (Triviños, 1990, apud DUARTE, 2005, p. 66).
As conduções das entrevistas em profundidade e as análises das respostas seguiram os
cuidados recomendados para essa ferramenta de pesquisa. Conforme enfatizado por Kandel
(1981, apud DUARTE, 2005, p. 71), a técnica de entrevista não é somente a coleta de dados e
informações, mas um momento de interação e até mesmo de influência entre o pesquisador e
o entrevistado. Além disso, as informações prestadas ao longo da entrevista podem ser
afetadas pela natureza da relação entre os dois envolvidos, o que resulta em distorções
produzidas tanto pelo pesquisador quanto pelo contexto e pela fonte e exige do pesquisador a
tarefa de minimizar esses riscos. Salienta-se que a entrevista realizada presencialmente foi
gravada com a autorização prévia do entrevistado.
Além das entrevistas em profundidade para contextualizar o objeto analisado, foram
realizados dois grupos focais, a fim de compreender a relação dos jovens com a Revista Pah!.
Essa técnica deve ser utilizada quando o pesquisador necessita se aprofundar no objeto
pesquisado por meio de conversas e trocas de impressões e opiniões entre os indivíduos e
50

Informações obtidas por e-mail. ROQUETE, A. Entrevista TCC_Revista Pah! [mensagem pessoal].
Mensagem recebida por <ariane.roquete@gruporbs.com.br> no dia 14 de setembro de 2011.
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permite ao pesquisador utilizar insights surgidos nas entrevistas em grupo para refinar o seu
conhecimento sobre o tema discutido, bem como contribui para uma “reflexão sobre o
essencial, o sentido dos valores, dos princípios e motivações que regem os julgamentos e
percepções das pessoas” (COSTA, 2005, p. 180).
Grupos focais são entrevistas em profundidade com grupos compostos por seis a doze
pessoas de nível social semelhante e que tenham alguma relação com o objeto ou tema
discutido, para que possam contribuir com o fornecimento de dados relevantes para a
pesquisa. Sugere-se que os grupos focais ocorram em ambientais que propiciem o diálogo, de
forma a não deixar os participantes receosos e a estimular uma boa interação entre os
integrantes e o moderador (MARTINS, 2008).
No que se refere à condução do grupo focal, é indicada a elaboração de um roteiro
norteador para uso do moderador, abrangendo primeiramente questões mais genéricas e
finalizando com questões profundas e específicas sobre o objeto pesquisado. Contudo, por ser
uma técnica de coleta de dados que envolve, geralmente, considerações aprofundadas das
questões debatidas, os participantes podem trazer à entrevista questões e preocupações não
previstas pelo pesquisador, mas de extrema importância para o grupo analisado. Essa
possibilidade de surpresas na condução de um grupo focal pode “salientar a relevância para o
pesquisador de explicações alternativas para percepções ou comportamentos” (BARBOUR,
2009, p. 57).
Por possuir caráter qualitativo, a técnica de grupo focal não atende necessidades de
dados estatísticos, mas apresenta limitações quanto à sua organização e desempenho, visto
que, muitas vezes, não é fácil reunir o grupo amostral desejado, nem realizar a entrevista em
uma ambiente confortável, além do risco existente de que os participantes não retratem seus
comportamentos individuais na interação com o grupo (MARTINS, 2008).

5.2.2 Perfil do Público
Para que os grupos ocorressem em ambientes confortáveis e pelo fato de o público ser
composto por jovens e, em alguns casos, por menores de idade, se optou por realizar os
mesmos em dois colégios da cidade de Porto Alegre. Assim definido, dezenas de colégios nos
quais o Pah! já havia feito alguma ação de relacionamento ou ativação foram mapeados, e
quatro escolas foram escolhidas por se localizarem em bairros de fácil acesso pela
pesquisadora. Em seguida, foi realizado contato com os colégios Protásio Alves, Piratini,
Paula Soares e Instituto de Educação, tendo a pesquisadora obtido retorno positivo para a
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realização dos grupos focais nos colégios Protásio Alves e Paula Soares. Os termos de
conhecimento assinados pelas instituições para a aplicação dos grupos focais estão nos
APÊNDICES E e F, respectivamente. Esses dois colégios também foram recomendados pela
equipe do Comunika por terem alunos cujos perfis se alinhavam aos da revista.
Apesar de criticado e evitado por alguns teóricos, o uso de grupos pré-existentes não
se configura como um problema potencial na opinião de Lewis (1992, apud BARBOUR,
2009, p. 96), que considera os agrupamentos de amizade um critério relevante para a
convocação de grupos de pesquisa jovens. O autor complementa que esses indivíduos,
advindos de relações já estabelecidas, podem “levar a um entendimento mais aprofundado das
dinâmicas do grupo e de como elas moldam o desenvolvimento das visões ou respostas”
(LEWIS, 1992, apud BARBOUR, 2009, p. 96).
Assim, as composições dos públicos dos dois grupos focais reuniram alunos dos
colégios onde as entrevistas foram realizadas e foram definidas observando o perfil do público
do Pah!: (a) faixa etária de 13 a 18 anos; (b) pertencimento às classes C ou D; (c) estudar em
colégio público – municipal ou estadual; (d) estudar em Porto Alegre ou na Grande Porto
Alegre. Também se levou em consideração o critério de os entrevistados terem, ao menos uma
vez, lido a revista.
As entrevistas em grupo foram realizadas nos dias 14 e 17 de outubro nos colégios
Protásio Alves e Paula Soares, respectivamente. O roteiro utilizado nos dois grupos focais,
construídos a partir das recomendações contidas nas bibliografias analisadas, se encontra no
APÊNDICE G. As transcrições dos grupos podem ser lidas na íntegra nos ANEXOS V e X.
Os perfis dos jovens entrevistados seguem na tabela 4:
PERFIS DOS JOVENS ENTREVISTADOS
NOME IDADE SÉRIE
COLÉGIO
Participante 1
Tamires 17 anos 1º ano
Protásio Alves
Participante 2
Brenda 18 anos 1º ano
Protásio Alves
Participante 3
Robert
16 anos 2º ano
Protásio Alves
Participante 4
Giovani 16 anos 1º ano
Protásio Alves
Participante 5
Patrícia 16 anos 1º ano
Protásio Alves
Participante 6
Thiago 17 anos 3º ano
Protásio Alves
Participante 7
Lucas
15 anos 1º ano
Protásio Alves
Participante 8
Júlia
17 anos 3º ano
Protásio Alves
Participante 9
Darlan
16 anos 2º ano
Paula Soares
Participante 10 Cristian 16 anos 1º ano
Paula Soares
Participante 11
Rafael
16 anos 1º ano
Paula Soares
Participante 12 Vanessa 16 anos 3º ano
Paula Soares
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Participante 13
Participante 14
Participante 15
Participante 16

Pedro
Carolina
Francieli
Talita

16 anos
18 anos
17 anos
17 anos

1º ano
2º ano
2º ano
3º ano

Paula Soares
Paula Soares
Paula Soares
Paula Soares

Tabela 4 - Perfis dos Jovens Entrevistados

No capítulo seguinte, os dados obtidos nas entrevistas em profundidade e nos grupos
focais são analisados para se responder aos objetivos propostos. A análise dos grupos teve
como suporte a análise de conteúdo, uma técnica de investigação das comunicações, aqui
entendidas como “qualquer veículo de significados de um emissor para um receptor,
controlado ou não por este” (BARDIN, 2011, p. 38).
A análise de conteúdo será baseada na categorização, técnica essa que busca fornecer
“uma representação simplificada dos dados brutos” (ibid., 2011, p. 147). As categorias são
classes que “reúnem um grupo de elementos (….) sob um título genérico, agrupamento esse
efetuado em razão das características comuns destes elementos” (ibid., 2011, p. 147). Bardin
(2011) orienta que boas categorias devem possuir as seguintes qualidades: (a) exclusão mútua,
sendo cada elemento pertencente a apenas uma divisão; (b) homogeneidade, tendo um único
princípio governador da organização das categorias; (c) pertinência, para ser considerada
pertinente, uma categoria deve estar adaptada ao material coletado e pertencente ao quadro
teórico definido; (d) objetividade e fidelidade, que pedem uma codificação comum das
diferentes partes do material; e (e) produtividade, ao fornecer resultados férteis.
Assim, foram definidas seis categorias para análise dos materiais coletados nesta
pesquisa e que forneceram resultados para inferências acerca dos objetivos propostos: (a)
motivações comportamentais; (b) consumo de mídia; (c) relação com marcas; (d) grupos de
referência; (e) motivações editoriais por gêneros; e (f) identificação com a Revista Pah!. Tais
categorias serão analisadas no capítulo que segue.

5.3 Análise dos dados
Os dados obtidos nas entrevistas em profundidade e nos grupos focais serão analisados
conforme as seis categorias propostas, seguindo orientações de Bardin (2011) e alinhados com
os conceitos e dados já apresentados sobre comportamento do consumidor, segmento da
maioria e relacionamento com os públicos. As considerações finais da pesquisadora sobre
cada categoria analisada serão contempladas no próximo capítulo.
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5.3.1 Motivações Comportamentais
A fim de compreender o contexto em que os jovens entrevistados vivem e como esses
contextos

influenciam

suas

motivações

comportamentais,

três

macrotemas

foram

contemplados no início dos grupos focais: estudo e trabalho, relações familiares e lazer.
Pertencentes à Geração Z, quase a totalidade dos jovens entrevistados confirma o dado
do estudo The Tru Study (2010) de que 35% dos jovens já estão posicionados no mercado de
trabalho. Dentre os 16 participantes, apenas um ainda não tinha nenhuma experiência no
mercado de trabalho. Ao ser questionado sobre o motivo, eles respondeu “[....] Nem faço
questão de trabalhar ainda! Eu tenho recém 16 anos. Pretendo começar a trabalhar do ano que
vem em diante” (P13).
Alinhado aos dados sustentados pelo sociólogo Renato Meirelles e às tendências atuais
do segmento da maioria, grande parte dos jovens entrevistados – mesmo os que possuem 16
anos ou que estão nos 1º e 2º anos do Ensino Médio -, demonstrou interesse em cursar uma
faculdade. Profissões como jogador de futebol, ator ou músico não apareceram em nenhuma
das respostas. Apenas a profissão de modelo fotográfica foi citada por uma das participantes
como complemento a uma carreira de moda ou arquitetura. As carreiras citadas pelos jovens
participantes foram: engenharia petroquímica, arquitetura, medicina, biologia, publicidade e
propaganda, assistência social, engenharia ambiental, jornalismo, engenharia civil, moda e
carreira militar, o que reafirma os dados do estudo The Tru Study (2010), que identificou a
grande preocupação dos jovens em cursar uma faculdade para garantir um futuro promissor.
Já em relação aos finais de semana, as opções de lazer lembradas foram semelhantes
entre os participantes dos dois grupos focais e incluíram ir a parques tomar chimarrão, passear
no shopping, jogar futebol e sair com os amigos. Os hábitos identificados estão apenas
parcialmente alinhados com os dados apresentados na página 41, pois, mesmo que confirmem
que os jovens do segmento da maioria passem uma parcela maior do seu tempo de lazer em
atividades ao ar livre nenhum dos dezesseis participantes citou o hábito de frequentar lan
houses para acessar a internet, e não houve menções a ficar conectado à internet em grande
parte do tempo ocioso.
No âmbito das relações familiares, foi possível identificar consideráveis diferenças
entre cada entrevistado. O assunto estimulou os jovens a expressarem suas opiniões e a
discutirem suas experiências pessoais. Jovens com pais separados ou que não possuíam
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contato com as referências paternas e que, por consequência, conviviam com padrastos, se
mostravam mais incomodados no que se refere à posição de chefe de família. Também
afirmaram que ter seus pais por perto seria muito melhor. Outra diferença observada se refere
à convivência entre filhos e mães, principalmente nos casos de pais divorciados. Enquanto
uma jovem afirmou que sua relação com o pai não é tão íntima como a que possui com a sua
mãe, outra jovem ressaltou que desde que sua mãe se casou novamente, a relação das duas
piorou e hoje elas mal se falam. O papel do padrasto foi compreendido de forma semelhante
entre os jovens que possuem essa figura dentro de casa. De acordo com eles, relações com
padrastos são difíceis porque se tratam de pessoas desconhecidas que entram na família. Uma
das jovens observou que seu padrasto, mesmo não sendo uma pessoa da família, é alguém que
se deve respeitar e obedecer. Um dos jovens salientou também que a relação com padrastos é
complicada porque “é uma pessoa que tua mãe conhece de um jeito, só que aí a pessoa
começa a se comportar de um jeito totalmente diferente do que a tua mãe conhece pra (sic) ti”
(P7).
Quando questionados sobre o que consideram ser uma boa relação familiar, foi
consenso entre os jovens que, para isso ocorrer, deve haver conversa, amizade, confiança e
brincadeira entre pais e filhos. Uma das jovens ressaltou que os pais não devem “nem te
prender demais, mas também nem te largar demais” (P1), indicando que deve haver um
balanceamento na relação familiar. Uma das garotas entende que uma boa relação familiar só
inicia de verdade quando o adolescente começa a formar uma consciência e a ser menos
revoltado, pois passa a compreender que os pais não querem brigar com os filhos e a buscar
acordos que favorecem ambos os lados.
Entretanto, foi unânime a opinião segundo a qual ter uma boa relação e uma conversa
aberta com os pais depende muito do jeito de cada família, pois muitas vezes isso não é
possível - seja pela incompreensão dos pais ou por diferenças de costumes entre filhos e pais:
“muitas vezes os próprios pais não dão muita abertura pra (sic) algumas conversas” (P7).
Entende-se que as relações familiares são ponto fundamental no processo de
enculturação de um indivíduo como cidadão, visto que a aprendizagem de comportamento e
crenças nos é, em grande parte, repassada pelos pais enquanto de agentes de sociabilização
(SOLOMON, 2002). No decorrer do processo de pertencimento a uma sociedade, os jovens
tendem a incorporar a cultura, os valores e demais elementos abstratos de um grupo no seu
autoconceito (ENGEL, 2000), e a família possui grande influência nesse processo. Com base
nos dados obtidos nos grupos focais, se observou que, em sua maioria, os jovens acreditam
que a instituição família (as figuras dos pais e uma estrutura familiar com boa convivência e
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aberta ao debate) é fundamental para o desenvolvimento deles como cidadãos.

5.3.2 Consumo de Mídia
Sendo os jovens da Geração Z caracterizados como “zapeadores”, dinâmicos e
conectados, os alunos de classe C participantes dos grupos focais, no que se refere ao
consumo de mídia, se mostraram consumidores tanto das mídias tradicionais (mesmo que em
menor escala) quanto das mídias digitais.
Todos os participantes afirmaram ouvir rádio, embora alguns com mais frequência que
outros. O MP3, considerado, de certa forma, um concorrente direto da mídia radiofônica foi
citado por apenas um dos participantes. As rádios mais ouvidas pelos participantes dos grupos
focais são Atlântida51, Jovem Pam52 e Cidade. Pop Rock53, Eldorado54 e FM 10455 foram
citadas por uma pequena parcela dos estudantes. A Rádio Gaúcha56 foi citada por um dos
meninos como uma rádio ruim, por ter muito noticiário em sua programação. Aqui, é possível
verificar que, mesmo que um veículo de rádio tenha em seu planejamento de produto a missão
de atingir jovens das classes AB ou CD, o público final leva mais em conta o estilo de música
veiculada. A Atlântida, concebida como um produto para as classes AB, atinge os jovens da
classe C por contemplar o pop nacional/internacional, o rock e o reggae, estilos musicais não
englobados pela Rádio Cidade, por exemplo.
Em relação ao meio impresso, os comportamentos foram mais divergentes. Enquanto
grande parte dos estudantes disse não ler jornal ou ler apenas de vez em quando, outra parcela
citou os jornais Diário Gaúcho, Zero Hora, O Sul e Correio do Povo. Entre esses últimos, o
acesso aos jornais se dá em casa (quando os pais são assinantes ou compram diariamente
jornal), no trabalho ou na escola. Em relação a essas marcas, uma das meninas afirmou que
“todo mundo lê o Diário Gaúcho” (P15) Apenas dois participantes disseram também consumir
revistas, como Mundo Estranho, TodaTeen, Capricho, Tititi e publicações de esportes. Um dos
participantes afirmou consumir notícias não via jornais impressos, mas a partir dos perfis dos
twitters de veículos de comunicação e portais de conteúdo, como o R757.
Um ponto positivo observado em relação às mídias tradicionais foi que, dentre os
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Frequência 94.3 FM, em Porto Alegre. Pertencente ao Grupo RBS.
Frequência 97.5 FM, em Porto Alegre.
Frequência 107.1 FM, em Porto Alegre.
Frequência 95.7 FM, em Porto Alegre.
Frequência 104.1 FM, em Porto Alegre.
Frequências 600AM e 93.7 FM. Pertencente ao Grupo RBS.
Twitter do Portal R7 disponível em <https://twitter.com/#!/portalr7> Acesso em 04 de novembro de 2011.
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jovens ouvintes da Rádio Cidade e leitores do jornal Diário Gaúcho, todos lembraram do
drops Minuto Pah! da rádio e das páginas do Pah! no jornal.
Todos os participantes afirmaram ter acesso à internet em casa. Pode-se considerar que
esse dado refuta parcialmente os apresentados no terceiro capítulo, de que os jovens do
segmento da maioria têm mais acesso à internet em lan houses. Dois alunos expressaram
surpresa com a pergunta sobre o acesso à internet: “acho que todo mundo aqui tem” (P2) e
“eu acho que hoje em dia todo mundo tem” (P7). Contudo, logo em seguida, outros
participantes fizeram ressalvas: “não, vários amigos meus não têm [acesso à internet]” (P5) e
“é, tem lugares que não pega... No lugar onde eu morava, não pegava sinal de internet” (P1).
Seis dos dezesseis participantes disseram ter internet no celular; desses, um afirmou que, por
ter acesso à web no celular, acaba não utilizando o computador de casa. Outra participante
afirmou ser “muito viciada” em internet e que, quando a usa, não consegue pensar em mais
nada.
Com relação às redes sociais, dos 16 participantes, apenas dois não possuem perfis no
Facebook e apenas um não possui conta no twitter. Ao serem questionados sobre o motivo
pelo qual não estão nessas redes de relacionamento, um deles afirmou que ainda não consegue
gostar do Facebook e que prefere o Orkut. Já o outro menino argumentou que ainda não teve
vontade de sentar à frente do computador e criar contas no Facebook e no Twitter. Já o Orkut
era acessado apenas por uma pequena parcela dos participantes, sendo que muitos deles
demonstravam intenção de desativá-lo ou não acessavam havia algum tempo. Uma das
meninas afirmou ser vítima de perfis falsos no Twitter, no Orkut e no MSN:
“Eu tô (sic) a fim de excluir tudo já [perfis nas redes sociais]. Até
porque tem alguém, que eu não sei quem é... que ela só usa as minhas
fotos! Ela fez Twitter, fez Orkut, ela tem MSN... Sempre se passando
por mim. Ela fica marcando encontro com os guris. (....) E aí tipo, no
MSN ela fica falando com os guris, fica se dando pra (sic) eles, sabe?
Marcando encontro e tudo”. (P2)
Identificou-se que a atuação dos jovens em redes sociais online é, em sua maioria, para
relacionamentos com amigos, pois apenas quatro participantes afirmaram seguir alguma
marca, produto ou celebridade (no caso, produtoras de festas, bandas, cantores, jogadores de
futebol e sites de notícias). Em relação à interação com as redes sociais e blog da Revista
Pah!, dois jovens disseram já ter entrado no blog, dois seguem o perfil no Twitter e um possui
o perfil do Pah! no Facebook, o que nos sugere ser necessária uma valorização das ações
online da marca para atingir uma parcela maior dos jovens neste meio. Em entrevista, Luckas
Cabral indica que a marca está acompanhando esse movimento dos jovens das classes CD na
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internet e que entende que esse cenário pede uma atuação mais forte. Até a data da entrevista,
não haviam, contudo, novas ações e melhorias online de breve execução.

5.3.3 Relação com Marcas
Na penúltima parte do grupo focal, os jovens foram incentivados a falar sobre suas
relações com as marcas.
Em relação aos anúncios publicitários da Revista Pah!, apenas três participantes
disseram prestar atenção neles “de vez em quando”, principalmente nos anúncios mais
coloridos. Para testar a memória visual e a lembrança de marca, os participantes foram
incentivados a citar alguma marca anunciante (atual ou que já houvesse anunciado) na revista.
No grupo focal nº 1, nenhum dos participantes soube dizer alguma marca, nem mesmo os dois
que haviam afirmado olhar os anúncios. Quando indagados se a marca de refrigerante
anunciante da publicação seria a Coca-Cola ou a Pepsi, a escolha unânime do grupo nº 1 foi
pela Pepsi, quando na realidade a Coca-Cola é anunciante desde a primeira edição. Já no
segundo grupo focal, uma das meninas identificou a Coca como marca anunciante, mesmo
que os demais participantes – nem mesmo o que afirmou olhar os anúncios - não tenham
lembrado de nenhuma e até mesmo confundindo a Gang como anunciante. Assim, se observa
que as marcas devem utilizar a comunicação de uma forma mais atrativa e mais customizada,
tanto nas mensagens quanto no visual, a fim de estimular de diferentes maneiras os potenciais
consumidores, como sugere Olimpio (2009).
No que se refere à decisão de compra, nenhum dos jovens disse acreditar ter sido
influenciado por uma propaganda. Apenas um deles comentou que, quando olha em anúncios
e gosta de uma roupa de marca de grife, procura por uma peça de estilo similar em lojas
populares como Renner, C&A e Lojas do Aldo. Questionado se já havia comprado alguma
roupa de alguma loja de grife, o jovem respondeu que comprou um colete na loja Zara, que
custou cento e trinta e cinco reais, quantia considerada por ele muito alta. Os jovens também
citaram algumas marcas que consomem, no seu dia-a-dia, como All Star, Converse e Planeta
Surf (sendo esta uma marca anunciante do periódico). Contudo, um dos estudantes ressaltou
que, se usasse uma roupa de uma determinada marca e essa marca passasse a fazer ações de
aproximação com jovens, ele deixaria de usá-las, pois não se sente bem com “modinhas”.
Nesse sentido – e devido às marcas citadas pelos jovens serem do segmento vestuário -, se
identifica as ligações de autoconceito e de interdependência propostas por Solomon (2002, p.
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29).
Em relação à fidelidade a marcas, uma das meninas disse que isso é “bem raro”, e
outro menino brincou “fidelidade em todos os sentidos, né!” (P13). Pôde-se observar que, na
visão dos participantes, o que realmente importa no consumo, seja de roupas, alimentos ou
aparelhos de celular é a qualidade do produto ou serviço e o preço.
Esse ponto foi bem observado quando os participantes iniciaram uma discussão sobre
operadoras de celular. Um dos meninos disse ter chips das operadoras Vivo, Claro, Tim e Oi
pelos bônus que cada uma oferece, pois assim pode usufruir de serviços tanto de telefonia
quanto de internet móvel: “Pra (sic) internet é a Tim [a melhor operadora] por causa que a
internet é só cinquenta centavos pra (sic) usar o dia todo. Mas a Oi é boa porque eu pago
cinquenta centavos por dia de Oi pra (sic) Oi e pra (sic) fixo” (P13). O jovem ainda
complementou que “Se eu conseguir falar com os meus amigos, não importa a operadora.
Pode até ser uma clandestina” (P13). Uma das meninas ressaltou que, apesar da Claro não ter
um sinal que funciona em muitos lugares, ela possui muitos bônus e promoções. Outro ponto
interessante da discussão e que merece destaque se deu quando uma das meninas lembrou do
slogan da operadora Tim, ao afirmar que, mesmo tendo comprado um celular da Claro, nunca
deixou de usar o chip da Tim, “até porque diz [...] que a Tim é sem fronteiras.” (P15)
Conforme anteriormente abordado, a Revista Pah! realizou apenas uma parceria com
um dos anunciantes para uma blitz especial em alguns colégios da capital. Os jovens
participantes dos grupos focais disseram não ter participado e tampouco lembraram de ver
essa ação na revista. Contudo, afirmaram que gostariam que as marcas fossem até eles, e não
apenas que comprassem anúncios na publicação. Gostariam, sim, de participar de ações
especiais produzidas pelas marcas. Para um dos participantes da entrevista, a proximidade das
marcas com os jovens é importante, pois, quando uma informação é passada a eles por
pessoas conhecidas, os jovens tendem a prestar mais atenção: “Tem que tá (sic) mais perto”
(P3). A equipe Comunika faz a ressalva de que, por ser um produto novo no mercado, a
Revista Pah! possui poucos anunciantes, mas que já procura fazer ações diferenciadas com a
Coca-Cola, por exemplo. Ainda segundo a equipe de relacionamento da revista, quando a
empresa Vivo patrocinava a seção Tá na Rede, a marca era bem percebida.
Este desejo de ações diferenciadas e de aproximação está em conformidade com dados
apresentados pelo IBOPE (2010), que afirmam que a propaganda boca-a-boca é mais forte
para os consumidores do segmento da maioria do que o advertising. Também identifica-se
neste comentário a influência informativa (Solomon, 2002) que amigos e indivíduos de
referência exercem sobre os jovens.
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Através das respostas obtidas, é possível observar que as mensagens de comunicação
das marcas anunciantes não estão chegando aos jovens de maneira estimulante. Algumas das
técnicas apresentadas por Solomon (2002) poderiam amenizar a distância dessas marcas em
relação aos jovens do segmento da maioria, como (a) a utilização dos apelos sensoriais a fim
de criar altos níveis de atenção; (b) o uso de estímulos proeminentes, como anúncios de
tamanhos maiores ou música; (c) a inclusão de celebridades, gerando uma aproximação entre
marca e público; e, por fim, (d) a construção de um elo para reforçar constante o
relacionamento.
É perceptível que a Revista Pah! ainda não é utilizada pelas marcas anunciantes de
maneira adequada, visto que os níveis tático, estratégico e filosófico de relacionamento,
propostos por Berry (1995, apud PALMER, 2006), poderiam ser exercidos através da marca
Pah!, a fim de criar uma interação e um relacionamento com os jovens das classes CD. As
blitzes nos intervalos, em shows e em finais de semana nos locais frequentados pelos jovens
também auxiliariam a uma maior aproximação, pois esses seriam momentos mais propícios à
experimentação de marcas (MULLER, 2011).
A Coordenadora Comercial do Pah! salienta que, em quase sua totalidade, as marcas
prospectadas para anunciar na revista são diferentes das que veiculam na Revista Kzuka
devido a estratégias de segmentação de público-alvo e também faz a observação de que,
mesmo que não haja uma ferramenta ou prática que busque um feedback dos clientes sobre a
mensuração de resultados obtidos após a veiculação de seus anúncios no periódico, grande
parte dos anunciantes são clientes recorrentes, ou seja, que já anunciaram em mais de uma
edição.

5.3.4 Grupos de Referência
A fim de identificar possíveis agentes de socialização promovidos pela Revista Pah!,
os jovens foram estimulados a expressarem suas opiniões acerca dos colunistas da publicação
e de demais artistas. Os agentes de socialização aqui analisados fariam parte de organizações
informais e exerceriam influência normativa e expressiva de valor sobre os jovens, conforme
assinalado por Solomon (2002).
Nenhum dos participantes associou imediatamente os nomes de Manuel Soares e Duda
Garbi às colunas da revista. O reconhecimento se deu apenas após referência da pesquisadora.
Um dos participantes disse não gostar do Manuel Soares pelo repórter não ter comparecido a
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uma palestra que daria em um colégio onde o menino estudava, e por achar que seus
comentários são para o público humilde e não exatamente para o público jovem. Uma das
jovens também afirmou não concordar com grande parte do que o repórter escreve e sugeriu
que ele deveria escrever opiniões mais genéricas e não tão pessoais. Já Duda Garbi foi
reconhecido como “Aquele do Pretinho Básico, né?” (P10). Quatro jovens ainda disseram que
gostariam de ver como colunistas na revistas as apresentadoras da MTV Mari Moon, Titi e
Tatá, e o apresentador Didi, pois “adoram eles”.
Ao serem perguntados se lembravam do nome de algum comunicador da Rádio
Cidade, apenas duas das participantes citaram os DJs FatDuo e a personagem Luana Soft, que
possuem programas na rádio e escrevem na seção Central da Cidade, na Revista Pah!. Os
demais jovens disseram que, mesmo acompanhando as rádios, não gravam os nomes dos
comunicadores. Isso demonstra que, por parte dos comunicadores das rádios, o fator de
simples exposição ainda precisa ser desenvolvido.
Como validação à defesa trazida pelo Ibope (2010), de que celebridades são
referências para as classes CD, os jovens foram incentivados a escolherem uma personalidade
que gostariam de ver na capa da próxima edição da Revista Pah!. As respostas foram variadas,
representando o estilo de cada um dos jovens. As celebridades citadas foram: Steve Jobs,
Banda Chimarruts, jogadores de futebol da dupla Gre-Nal, A Banda Mais Bonita da Cidade,
as divas do pop, Lady Gaga, Beyoncé e Armandinho. Também foi ressaltado pelos jovens o
desejo de ver na publicação bandas de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul,
criando, assim, uma maior aproximação com os jovens. Um dos jovens ainda chegou a dizer
que gostaria que as capas da revista não fossem com artistas, mas com alunos dos colégios das
cidades onde ela é distribuída:“Eles tinham que falar mais das coisas do nosso dia-a-dia, sabe.
Tipo, pra (sic) gente olhar e dizer 'Bah, o fulano tá (sic) na capa do Pah!... (…) Juntar uma
turma inteira e fazer uma capa, sabe”(P7).
Um fator de atenção para a marca identificado pela pesquisa foi a não associação
imediata dos jovens ao nome de Luckas Cabral, estagiário da equipe Comunika e responsável
pelo relacionamento da marca Pah! com os jovens. Os estudantes relataram que Luckas não
procura conversar com grande parte dos jovens durante as blitzes de fotos e de distribuição
das revistas e que ele apenas interpela os grupos de amigos para tirar fotos, não para conversar
sobre o que os estudantes acham da publicação e pegar suas sugestões. Esse fator é visto com
estranhamento, pois Luckas deveria servir como indivíduo referência e contemplar os fatores
de aproximação e de coesão, a fim de fortalecer a relação da marca com os jovens. Ao
contrário das celebridades, que estão a uma distância maior dos estudantes, a figura Comunika
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tem o papel de estar próximo e de ser uma figura de referência para o público-alvo.

5.3.5 Motivações Editoriais por Gênero
Para melhor compreender as motivações editoriais dos jovens e a fim de obter um
resultado mais consistente, se procurou abranger diversas seções do periódico nos grupos
focais.
Quando solicitados a escolher o melhor e o pior artista que já estampou a capa de uma
das edições do Pah!, gostos preferenciais e de estilo se sobrepuseram, mas se pôde observar
alguns pontos de contato, como, por exemplo, a banda Restart, que teve desaprovação
unânime, e as apresentadoras da RBSTV, alvos de questionamentos sobre quem eram e o que
faziam. As capas com Ivete Sangalo, Grupo Zueira, Exaltasamba e Pixote foram apontadas
como as melhores se unindo à opinião de participantes que prefeririam fotos de alunos dos
colégios das cidades onde a revista é distribuída, uma das garotas argumentou que “[...] tu vai
(sic) numa banca e todas essas revistinhas tem essas celebridades na capa” (P15). Contudo,
em sua maioria, os jovens não se importaram com as celebridades, e ainda sugeriram que
artistas internacionais fossem contemplados nas edições da Revista Pah!.
Os jovens de ambos os grupos focais disseram preferir as galerias de foto sobre as
seções de conteúdo, como matérias e reportagens. Apenas uma das entrevistadas disse preferir
o conteúdo, desde que este traga assuntos que auxiliem os jovens em decisões, como a seção
Quero Ser. Quanto às profissões abordadas na seção, um dos jovens sugeriu a profissão de
publicidade e propaganda, pois, segundo ele, está em alta. Na visão de uma das garotas, raras
são as pessoas que leem a revista, a não ser quando há um tema muito interessante. Do
contrário, ela acredita que os jovens só olham as fotos da publicação e dão uma rápida
passada pelo conteúdo, sendo atraídos apenas no que chama muito a atenção.
A matéria sobre camisinhas na escola, publicada na primeira edição, foi citada como
um tema de interesses. Para os entrevistados, o conteúdo do periódico deve ser melhor
avaliado, pois, “as revistas estão muito repetitivas (....) O pessoal não para pra (sic) ler” (P1).
A seção Central da Cidade foi citada como um dos bons conteúdos da revista. O conteúdo
mais apreciado por um dos meninos são pequenas entrevistas com as celebridades: “eu gosto
dos conteúdos que tem aquelas perguntas de quem é a pessoa, o que gosta, o que faz” (P13).
Para alunos do colégio Protásio Alves, as galerias de foto chamam atenção por
trazerem pessoas conhecidas e também por serem um momento de diversão: “A moral é ver as
fotos pra (sic) rir da cara dos outros” (P7); “É, aí tu passa (sic) assim, 'essa tá (sic) feia, essa tá
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(sic) feia, essa tá (sic) feia” (P8).
Sobre preferências de temas das matérias, os jovens divergiram bastante e
demonstram não saber exatamente sobre o que gostariam de ler. Enquanto uma das
participantes sugeriu que a revista falasse mais sobre drogas, outros não gostaram da sugestão,
pois, “A gente já tá (sic) com quase dezoito anos na cara, todo mundo sabe todas as coisas de
drogas” (P8); “Qual é a diferença entre eles fazerem uma matéria ou uma palestra sobre
drogas? Tu não vai (sic) prestar atenção em nenhum dos dois. A revista tu vai (sic) folhear
direto, e na palestra tu vai (sic) ficar esperando o tempo passar ou mexendo no celular. Não
tem uma coisa que prende atenção!” (P7).
A fim de se observar a possibilidade de traçar um estilo único entre os jovens leitores
da publicação, foi solicitado aos jovens participantes dos grupos focais que escolhessem cerca
de cinco características que uma menina deveria possuir para ser Gata Pah!. Foram sugeridos
24 adjetivos – documentados em folhas distribuídas aos jovens. As cinco características com
mais menções foram, em ordem decrescente: “bonita”, “de beleza natural”, “vaidosa”,
“extrovertida” e “fashion”. O adjetivo “fotogênica” não estava listado, mas foi sugerido por
três participantes. Na tabela 5, é possível ver quantas vezes cada adjetivo foi citado.

Característica
Baladeira
Básica (no estilo de se vestir)
Bonita
Comprometida
Solteira
Descolada
Eclética
Esportista
Extrovertida
Fashion (que sabe se vestir bem)
Inteligente
Romântica
Vaidosa

PERFIL GATA PAH!
Nº de
ocorrências
Característica
5
Loira
1
Morena
14
Ruiva
0
Mais nova (até 16 anos)
1
Mais velha (a partir de 17 anos)
4
De beleza natural
4
Funkeira
1
Pagodeira
8
Roqueira
8
Popular
1
Quieta
0
Fotogênica
8

Nº de
ocorrências
1
0
0
2
1
9
0
0
2
3
0
3

Tabela 5 - Perfil Gata Pah!
Mesmo que os adolescentes considerem que nem todas as meninas que já saíram na
seção foram bem escolhidas, houveram opiniões segundo as quais muitas vezes não importa
tanto a beleza da garota, mas sim a qualidade do ensaio fotográfico, aqui considerando o
cenário e a iluminação. Um dos meninos complementou que “nas primeiras edições, os
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ensaios não tavam (sic) legais. As fotos tão (sic) muito normais, aí depois é que começaram a
fazer mais elaborado [os ensaios]... Ficou mais legal” (P4). Uma das meninas também
argumentou que, quanto à eleição das meninas para a seção e à escolha da mais bonita, beleza
não é o mais importante, pois existem diferentes tipos de beleza.
A característica “popular” gerou discussão entre os participantes do grupo focal nº 1.
Enquanto alguns não acharam fundamental o critério, outros consideraram que uma garota
introvertida, que não conversa com os outros, não poderia ser escolhida.
Durante discussão sobre a seção Gata Pah!, um comentário em comum foi levantado
pelos dois grupos focais: o porquê de não haver uma seção Gato Pah!. Apesar das
brincadeiras geradas pelos comentários, os meninos concordaram que seria “bacana” um
ensaio fotográfico com um casal: “Não precisa ser namorado, mas pode ser um ensaio de
casal mesmo” (P3).
Uma das participantes que tem acesso à Revista Kzuka por meio de amigas, disse
preferir as matérias da Revista Kzuka às do Pah!, pois, segundo ela, a primeira aborda
conteúdos diferentes e mais interessantes. Um dos meninos acrescentou ter visto no Kzuka
uma matéria sobre uma garota skatista que treina no Parque Marinha do Brasil. Por ser um
assunto de interesse desses jovens e em um local de lazer frequentado por eles, essa foi uma
matéria apontada como um conteúdo do qual eles sentem falta no Pah!.
Em relação ao direcionamento do periódico conforme gêneros, a equipe Comunika
considera que o público feminino tem mais identificação com o veículo, principalmente por se
ver nas fotos, pela seção Gata Pah! e por ter o hábito de colecionar tudo o que é publicado
sobre seus artistas preferidos, prática não identificada com o público masculino. Contudo,
entre os jovens entrevistados não surgiram opiniões divergentes, e todos entenderam que os
conteúdos são bem divididos e selecionados para atingir os dois públicos. Para um dos
meninos, entretanto, a Revista Pah! é uma mistura de muitos assuntos: “eles tentam focar
numa coisa, mas acabam não conseguindo, aí fica misturado” (P3).
Essas particularidades identificadas em relação aos temas e artistas expressam as
diferenças de personalidade dos indivíduos, especialmente quando compreendidos via teoria
dos traços (ENGEL, 2000), e também as motivações quanto aos agrupamentos de indivíduos
com traços semelhantes. A equipe Comunika identifica os diferentes gostos e preferências
como uma das maiores dificuldades no relacionamento com o público, já que em cada escola
visitada são encontrados diversos estilos e isso dificulta que haja uma total receptividade do
conteúdo do veículo. Como tentativa de abranger as diversas preferências dos jovens, a equipe
Comunika se diz aberta a sugestões e críticas. As mesmas são recebidas e avaliadas pela
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equipe editorial e, se publicadas, há um aviso de que determinado tema foi sugerido por
algum leitor.
Apesar de já possuir um público segmentado, a publicação possui muitas outras
ramificações dessa segmentação macro, o que exige que o Pah! e as marcas anunciantes
promovam customizações maiores e mais diferenciadas para se relacionar com todos os
públicos abrangidos pelo produto.

5.3.6 Identificação com a Revista Pah!
Nas últimas partes dos grupos focais, se procurou compreender a percepção dos jovens
entrevistados em relação à revista. Entende-se que não há percepções únicas e condizentes
com toda a população analisada, já que, no processo de construção da percepção fatores como
ambiente, contexto, características pessoais e experiências prévias são determinantes e
individuais (Sheth, 2001). Portanto, não se pretende que a análise aqui realizada sobre a marca
seja tomada como absoluta.
Visando à identificação de traços da personalidade do Pah!, foi solicitado aos
estudantes que definissem a publicação em uma frase, como, por exemplo “Para mim, a
Revista Pah! é legal porque trata de assuntos que eu gosto”. Na tabela 6, se pode observar as
respostas obtidas e se confirma a definição de Kanuk e Schiffman (2000), que defende que
cada indivíduo age com base em suas percepções, e não na realidade objetiva:
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PARA MIM A REVISTA PAH! É....

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16

“Pra (sic) mim eu acho que ela é muito abrangente, ela tenta abranger muita coisa e
acaba não dizendo nada... Fica muito... ahm... no geral e não foca.”
“Eu acho que falta alguma... mudança. Algumas coisinhas pra (sic) chamar mais
atenção das pessoas... Quem sabe assim ela vai se tornar muito mais famosa.”
“Ela tenta ser uma revista social. Ela tenta mostrar como é que é... Tipo, ela tenta pegar
cada parte de cada jovem e botar (sic) tudo num lugar só pra (sic) dizer que os jovens
são tudo (sic) igual (sic).”
“Ela não atinge quem eu sou. (…) Ela fala pra (sic) um tipo de jovem, mas acaba
querendo pegar todos os tipos de jovens. E aí acaba não falando nada, não sendo nada.”
“Ah, pra (sic) mim é tipo uma coisa indefinida, sabe? Não tem nenhum ponto principal,
assim... importante pra (sic) nós jovens.”
“Ah, pra (sic) mim é indiferente (….) Eu não tenho necessidade de olhar ela. Quando
tem, eu olho, é legal.. Mas não faz parte do meu dia-a-dia, tá ligado (sic).”
“Não tá (sic) boa e tem que melhorar. (…) Não é que tá (sic) ruim... É que não tem
conteúdo.”
“Eu acho uma revista chata, que não tem nada que me chame atenção. Só as fotos das
gurias pra (sic) gente avacalhar e dos guris feios. Só.”
“É do povo.”
É pros (sic) adolescentes.
É, mais pra (sic) gurizada de colégio. Com assuntos variados.
“Ah, eu acho que a revista Pah! é mais pros (sic) estudantes mesmo.”
“Ai, eu acho que é uma revista jovem, atual... Não que não seja diferente das outras,
porque ela não traz nada de inovador. Ela é da mesma linha da Kzuka, então não é uma
revista tão inovadora assim.”
“É divertida... Eu rio um monte com as fotinhos.”
”Eu também acho que ela é bem divertida e bem focada pros (sic) jovens mesmo.“
”É, bem divertida.“

Tabela 6 - “Para mim a Revista Pah! é...”
Logo em seguida, foi solicitado que cada jovem atribuísse uma nota de zero a dez para
a revista, onde zero é considerado muito ruim e dez, ótima. No quadro abaixo, segue a nota
que cada participante atribuiu à publicação..
NOTAS PARA A REVISTA
Participante
Nota
Participante
P1
3
P9
P2
6
P10
P3
4
P11
P4
6
P12
P5
6
P13
P6
5
P14
P7
4
P15
P8
0
P16

Nota
6
6
5
7,5
8,5
8
8
8

Tabela 7 - Notas para a Revista Pah!
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As notas baixas podem significar que as estratégias de relacionamento da marca não
estão fortes como deveriam, pois os jovens ainda não estão aplicando valor à mesma. As
ações esporádicas e ocasionais das blitzes não condizem com o ao que é considerado uma boa
estratégia de relacionamento, que também deve englobar monitoramento, troca de
informações, manutenção de contato e monitoramento da recepção das informações
repassadas (FRANÇA, 2008).
A fim de confirmar se a Revista Pah! exerce sobre o seu público-alvo influência típica
de grupos aspiracionais, se questionou se, na opinião deles, o Pah! fala e representa os jovens
das escolas públicas de Porto Alegre. Enquanto os alunos do Colégio Protásio Alves
afirmaram que o Pah! não os representa, por desejarem um conteúdo mais interessante e que
abrangesse diversos grupos, os alunos do Colégio Paula Soares afirmaram que o periódico
fala, sim, com os jovens das escolas públicas. Quando comparada à Revista Kzuka, o Pah! foi
caracterizado como uma publicação mais carismática pelos alunos do Colégio Paula Soares.
Para um dos jovens, o Kzuka cresceu demais, e a Revista Pah! chega mais perto dos
estudantes e os toca mais “[...] Sabe quando uma marca cresce demais e esquece a parte de
baixo? É isso que tá acontecendo. Eu não leio mais essa revista [Kzuka]” (P13).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da compreensão dos fatores e processos influenciadores do comportamento do
consumidor, do contexto sócio-econômico da classe média brasileira e dos conceitos de
relacionamento com os públicos advindos das teorias de marketing e relações públicas, se
objetivou analisar de que forma os consumidores da Revista Pah! se comportam e como se
dão suas relações com a marca.
No primeiro momento, foram resgatados importantes conceitos sobre comportamento
do consumidor, com o propósito de se compreender a quais fatores de influência o públicoalvo do periódico está exposto. Entendeu-se que desenvolvemos nossa personalidade com
base nos valores, no estilo de vida, nas classes sociais e nos grupos de referência pertencentes
à cultura onde somos criados. Quando alinhamos esses processos ao envolvimento ao qual
somos expostos e que passamos a ter com marcas de produtos e serviços, auxiliamos no
desenvolvimento de nosso autoconceito e de nossas percepções, a fim de nos diferenciarmos
em meio à sociedade.
No que se refere ao relacionamento das marcas com seus públicos, se entendeu que a
união dos trabalhos de marketing, com seu viés mercadológico, e de relações públicas, com
sua expertise institucional, é primordial para uma solução eficiente e completa de
comunicação com os públicos. Identificou-se que as ações de relacionamento promovidas
pela marca Pah! ainda precisam ser mais desenvolvidas no que tange a comunicação de mão
dupla, pois o público-alvo percebe falhas de atuação da marca no que se refere ao
comportamento da equipe Comunika. A necessidade de unir a marca Pah! com os anunciantes
da revista ao promover ações diferenciadas e customizadas de relacionamento também é
percebida como ineficiente. Aumentar a atuação online da marca é aqui compreendida como
uma das principais melhorias a serem feitas a curto prazo, já que o público-alvo está cada vez
mais conectado e a interatividade cada vez mais valorizada.
Quanto à personalidade da marca, a partir dos comentários obtidos durante os grupos
focais, é possível inferir que a marca Pah! ainda não está solidificada no mercado, devido a
problemas de logística de entrega da revista e de identificação gerada entre marca e público,
bem como de problemas editorais, que precisam ser mais aprofundados e oferecer mais valor
aos jovens. A opinião de alguns participantes dos grupos focais de que o veículo não
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representa os jovens das escolas públicas é considerada de extrema relevância. As queixas
identificadas de não-representação de determinados estilos e grupos de jovens, conteúdos
superficiais e em desacordo com os interesses do público nos permitem compreender as
brechas existentes na personalidade da marca, criada e posicionada para atingir aos jovens das
classes CD. Entretanto, também pode-se identificar características lembradas pelos jovens,
como “do povo”, “para estudantes”, “jovem”, “atual”, “divertida”, “focada nos jovens”, todas
positivamente sintonizadas com o conceito ao qual a marca se propõe.
Na condução dos grupos focais com jovens pertencentes ao perfil da marca Pah! e
leitores da publicação, foi possível identificar que suas motivações comportamentais são
influenciadas diretamente pela cultura, classe social e estilo de vida que possuem. Assim, suas
percepções acerca de um futuro promissor e ideias críticas sobre relações familiares
demonstram jovens com seus autoconceitos em construção, o que é inerente ao próprio fator
etário do perfil estudado.
Além das ações no media, indispensáveis para um relacionamento diferenciado, se
entende que as mídias tradicionais já utilizadas pela marca, por possuírem força e audiência,
devem ser aproveitadas com mais diferenciação, a fim de serem importantes suportes à
veiculação das mensagens da marca e ao reforço de sua imagem. Por pertencer a um grupo de
comunicação multimídia, as possibilidade de cross media devem ser vistas como uma das
maneiras de atingir mais e melhor o seu público.
O aspecto de não ter sido percebida identificação dos jovens com os colunistas da
revista e com a equipe Comunika (nesse caso, Luckas Cabral) deve ser considerado como
motivo de alerta, visto que a equipe de relacionamento da marca é totalmente responsável pela
interação com o público e pelo fato de que os jovens tendem, sim, a serem influenciados por
celebridades. Mesmo que os jovens tenham negado associações imediatas a comunicadores de
outros veículos, se considera importante que os indivíduos referência escolhidos para escrever
no periódico sejam capazes de exercer as influências expressivas de valor no público leitor.
Também se identificou que as influências informativas e utilitárias – advindas de grupos de
amigos - são fortes e podem ser aproveitadas pela revista como mote editorial para reter mais
a atenção dos leitores.
No que se refere a motivações editoriais por gênero, se percebeu que a publicação
consegue distribuir os conteúdos sem que nenhum dos participantes tenha reclamado sobre ler
um assunto direcionado ao outro gênero. O que se identificou, contudo, foram diferentes
motivações editoriais acerca de grupos, sendo preferências e gostos distintos como uma das
melhorias observadas a se fazer pela equipe de redação. Outra semelhança entre gêneros foi a
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necessidade observada de um conteúdo que tenha importância e relevância para o cotidiano.
Por fim, na identificação dos jovens leitores com a marca, é possível observar que o
Pah! precisa trabalhar mais fortemente sua atuação e seu relacionamento, com o propósito de
se tornar, em um curto prazo de tempo, uma marca aspiracional e obter o envolvimento
profundo de seus leitores. Diferentemente de outros produtos voltados ao público jovem, a
plataforma Pah! possui uma segmentação muito bem delineada, o que a faz ter os critérios
necessários para ser uma marca admirada e defendida por seus consumidores.

6.1 Limitações do Estudo e Sugestões para Futuras Pesquisas
Entende-se que a coleta dos dados apresentada nesta pesquisa sofreu limitações que
não nos permitem considerar os resultados obtidos como de ordem descritiva.
Primeiramente, ressalta-se que um dos objetivos específicos traçados na etapa do
anteprojeto precisou ser removido da pesquisa, visto não ter sido possível, por motivos de
agenda e de disponibilidade, entrevistas com pessoas de decisão do Grupo RBS, como
Fernando Tornaim – sócio diretor da empresa Kzuka – e Alexandre Bach – gerente do
segmento da maioria da RBS. Acredita-se que com a visão deles sobre aspectos de business,
poderia ser possível compreender a total importância e o espaço da marca Pah! na estratégia
do Grupo RBS com o mercado popular.
A indisponibilidade de agenda para entrevistas pessoais com as Coordenadoras
Comercial e de Planejamento também limitaram o estudo, visto que, em uma entrevista
presencial, os dados sobre o negócio poderiam ser mais aprofundados.
Outro aspecto visto como limitador da pesquisa foi o fato de que os participantes dos
dois grupos focais foram indicados por coordenadores dos colégios escolhidos, e não por uma
amostra previamente entrevistada e escolhida probabilisticamente. Apesar de terem sido
repassadas à supervisora e à vice-diretora as características necessárias dos alunos para a
entrevista, acredita-se que a aplicação prévia de um questionário de recrutamento tornaria os
dados mais assertivos.
Entretanto, entende-se que esta pesquisa contribui para a área da comunicação por
abranger critérios e assuntos que envolvem as três habilitações de comunicação social:
jornalismo, relações públicas e publicidade. A identificação de um objeto como a Revista
Pah!, com os temas ao mesmo tempo tão distinguíveis e englobados um aos outros, traz à luz
possibilidades de futuras e importantes pesquisas para o campo da comunicação.
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Primeiramente, sugere-se uma comparação entre as relações entre os públicos e as marcas
Pah! e Kzuka, a fim de identificar se há realmente consideráveis diferenças entre um público e
outro e perceber aspectos positivos de relacionamento no Kzuka que o Pah! não possui.
Outras proposições de pesquisa seriam análises de discurso e de semiótica no que se refere ao
conteúdo das matérias e do layout do periódico e também um estudo de como ações cross
media fortalecem a imagem de uma marca.
Por trazer o contexto do segmento da maioria, classe que está em grande destaque
devido a suas transformações sócio-econômicas, e por dar ênfase no público jovem, que se
configura cada vez mais como um potencial mercado consumidor, a pesquisa aqui
apresentada se faz relevante e atual. No âmbito da comunicação, compreende-se que a mesma
contribui para a discussão e o aprofundamento dos subtemas segmentação, comunicação
dirigida, relacionamento, mapeamento e conhecimento do público-alvo, que se configuram
como essenciais para um bom e eficaz trabalho de diferenciação das marcas no mercado.
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APÊNDICE A – Termo de autorização para divulgação de informações de empresa
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APÊNDICE B – Roteiro entrevista Vivian Ucker
1. Há quanto tempo trabalha no Grupo RBS?
2. Já trabalhava no Kzula na época do planejamento e lançamento do produto Pah?
3. Como é a estrutura da área que responde pelo Pah!? Quais as funções de cada setor?
4. Como se deu a construção do produto? Ele pertence à estratégia do Kzuka?
5. O modelo da revista Pah foi baseado no modelo do Kzuka?
6. Quais as principais ações de relacionamento e de comunicação realizadas pelo Pah?
7. Há algum outro cross media com produtos do Grupo RBS, além dos drops da Cidade e
da contracapa do Diário Gaúcho? Caso não, há previsão de novos cross?
8. Qual a importância do Pah no posicionamento do Grupo RBS frente ao segmento
popular?
9. Como está sendo avaliado o desempenho da revista nesses 10 primeiros meses de
atuação? O produto está alcançando os objetivos (e quais são esses objetivos?) ou está
aquém das expectativas?
10. Com relação ao gênero dos leitores, você acha que são as meninas ou os meninos que
mais se identificam com a revista e por quê?
11. Há planos de organizar eventos específicos para o público do Pah! assim como já ocorre
com o Kzuka?
12. Há previsão expandir a abrangência para Santa Catarina e interior do RS?
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APÊNDICE C – Roteiro entrevista Ariane Roquete
1. Há quanto tempo trabalha no Grupo RBS?
2. Já trabalhava no Kzula na época do planejamento e lançamento do produto Pah?
3. Como é o trabalho da área comercial do Pah!? Quantas pessoas trabalham na área? São as
mesmas que trabalham para o Kzuka?
4. Como são prospectados os anunciantes para a Revista Pah!? Há alguma orientação de
prospectar clientes que não anunciam no Kzuka ou se procura justamente aqueles que já
anunciam com a empresa?
5. Quais os principais segmentos anunciantes da revista?
6. Considerando as 11 edições já publicadas, há maior número de clientes recorrentes ou
que anunciaram apenas 1 ou 2 vezes?
7. Já houve ações de ativação em eventos ou blitzes com anunciantes do Pah! assim como
ocorre com o Kzuka? Se não, há algum motivo identificado?
8. O Pah recebe feedback dos anunciantes sobre retornos de venda que tiveram após
anunciar na revista?
9. Os anunciantes são parceiros em promoções realizadas pela revista?
10. Há patrocínios de editorias ou de conteúdos? Se sim, essas demandas vêm dos próprios
anunciantes ou são sugeridas pelo planejamento e incluídas nos planos comerciais?
11. Há algum critério de controle de satisfação dos anunciantes frente ao produto e junto ao
consumidor final?
12. Há algum aproveitamento comercial para os anunciantes da revista nos outros veículos
(site, redes sociais, drops na Cidade e página no Diário Gaúcho)?
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APÊNDICE D – Roteiro entrevista Luckas Cabral
1. Há quanto tempo trabalha no Grupo RBS?
2. Já trabalhava no Kzula na época do planejamento e lançamento do produto Pah?
3. Como é o trabalho do Comunika? Quais as funções específicas dessa área?
4. Quantas pessoas fazem parte do Comunika Pah!? São as mesmas que trabalham para a
revista do Kzuka?
5. Há alguma diferença no trabalho realizado pelas equipes do Comunika Pah! e do
Comunika do Kzuka?
6. Como são definidas as escolas que receberão a visita do Pah!? Qual a frequência
dessas visitas?
7. São realizados encontros com grupos de jovens para debates de feedback sobre os
veículos do Pah!?
8. Há algum trabalho desenvolvido pelo Comunika para verificar se os conteúdos da
revista e da internet estão sendo bem recebidos pelos jovens? Como se dá esse
processo?
9. Quais as maiores dificuldades da área do Comunika no relacionamento com o público
do Pah?
10. De que maneira as sugestões e críticas recebidas pela equipe do Comunika são
analisadas? É a própria área que cuida desse processo ou é de responsabilidade outra
área? Os jovens recebem algum feedback sobre suas solicitações?
11. Já foi recebida alguma sugestão dos jovens que foi implementada em algum dos
veículos do Pah? Qual?
12. Sobre as visitas realizadas pelo Pah! aos colégios, em qual a escola você considera que
foi a melhor visita? E a pior? Por quê?
13. Qual a sua percepção no que se refere à relação do anunciante com o consumidor
final? Existe afinidade? Vocês potencializam ações em conjunto? Se assim, quais já
foram realizadas?
14. Com relação ao gênero dos leitores, você acha que são as meninas ou os meninos que
mais se identificam com a revista e por quê?
15. Existem perspectivas do Pah! ampliar suas ações no ambiente online, visto que a
classe CD está cada vez mais conectada ao mundo virtual? Se sim, quais? Se não, o
que restringe essa ampliação?
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APÊNDICE E – Termo de consentimento do Colégio Protásio Alves
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APÊNDICE F – Termo de consentimento do Colégio Paula Soares
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APÊNDICE G – Roteiro grupos focais
a) APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA E DOS PARTICIPANTES
b) PREFERÊNCIAS DE ENTRETENIMENTO E HÁBITOS DE LAZER
•

Perguntar aos jovens o que costumam e gostam de fazer no tempo livre, fora do
colégio.

•

Perguntar se os jovens realizam alguma atividade extraclasse, como música, inglês,
esportes... Quais? Se não, por quê?

•

Em relação ao ambiente familiar, moram com os pais, avós, tios, irmãos? Possuem
uma boa relação com a família? O que consideram ser uma boa relação familiar?
Consideram a família importante no crescimento de um jovem?

•

Questionar se já sabem a profissão que querem seguir. Se já, como foi essa escolha?
Seguiram alguma indicação de amigos ou da mídia (sites de faculdades, eventos,
empresas de RH, feira de profissões, etc)? Perguntar se irão fazer ou se já fizeram o
ENEM e se candidatam ao ProUni.

•

Perguntar quais os estilos musicais que escutam, se vão aos shows dos artistas que
gostam e por quais meios de comunicação ficam informados sobre as novidades dos
artistas.

•

Perguntar se já costumam frequentar festas, quais os estilos de baladas que mais
gostam e como ficam sabendo das festas que vão acontecer.
Objetivo: identificar o contexto de vida do público-alvo da Revista Pah!, o que

gostam de fazer nos momentos de lazer e qual a relação deles com entretenimento como
música, cinema, esporte. Identificar
c) RELAÇÃO COM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
•

Perguntar se têm o hábito de ouvir rádio. Qual? Com que frequência? Quais
programas mais gostam? Quais comunicadores mais gostam e por quê?

•

Têm o costume de ler jornal? Qual? Todos na família leem o mesmo jornal? Qual
parte do jornal mais gostam de ler? Se sentem identificados com algum jornal em
específico? Acreditam que os jovens têm espaço no jornal ou sentem falta de colunas

103
ou seções com conteúdos direcionados ao público jovem?
•

Em relação à internet, costumam acessar? O acesso se dá na escola, em lan houses, em
casa, nos celular? Para os que acessam em lan houses, os pais sabem que frequentam
lan houses ou não permitem?

•

Em quais sites mais gosta de navegar na internet e por quê?

•

Utilizam redes sociais? Quais? Nesses sites de relacionamento, costumam seguir
perfis de marcas ou de celebridades? Quais e por quê? Costumam seguir algum perfil
fake, que saibam que é falso? Por quê? Têm o costume de interagir com esses perfis
através de comentários, participação em promoções ou envio de fotos e recados?
Objetivo: identificar a relação dos jovens pesquisados com os veículos de mídia,

como rádio, jornal e internet, para basear posteriormente a análise sobre o consumo dos
outros produtos da marca Pah!. Com relação à internet, compreender a relação dos jovens
com esse meio para identificar possíveis falhas e oportunidades de atuação online pelo Pah!.
d) CONTEÚDO
•

Distribuir as 11 edições da Revista para os jovens folhearem as matérias e os
conteúdos da revista.

•

A seguir, pedir para que cada um escolha a matéria de capa que mais gostou e a que
menos gostou e que justifiquem a escolha.

•

- Qual a seção da revista que mais gostam e por quê?

•

Acreditam que os temas trazidos pela revista são os mais interessantes para os jovens
ou há assuntos que vocês gostariam que fossem mais abordados? Quais?

•

Questionar as meninas se elas gostam da seção Gata Pah! e por quê. Perguntar se
acham que as meninas que já saíram na seção foram escolhidas de maneira justa ou
não. Caso não, pedir que justifiquem a opinião.

•

A seguir, questionar se os meninos costumam se interessar pela seção e comentar com
os amigos sobre a gata Pah! de cada mês. Pedir que escolham a menina que mais
gostaram e a que menos gostaram nas 11 edições e por quê.

•

Propor que escolham 5 características que a Gata Pah! deveria ter merecer esse título.
Neste momento, serão apresentados adjetivos pré-determinados pela pesquisadora para
a escolha. Primeiramente serão questionadas as meninas e depois os meninos. (Serão
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propostos os adjetivos: bonita, popular, romântica, inteligente, eclética, roqueira,
pagodeira, funkeira, baladeira, solteira, comprometida, quietinha, extrovertida, mais
velha – acima de 17 anos, mais nova – de 15 ou 16 anos.
•

Em relação ao número de páginas da revista, acham que está bom ou gostariam que
tivessem mais páginas? Com galerias de fotos os conteúdos? Se conteúdos, quais
temas?

•

Nas blitzes que já foram feitas aqui no colégio, já tiraram fotos? Gostam de ver as
fotos dos colegas ou de amigos de outros colégios? Acham que a frequência das
blitzes em cada colégio é boa ou gostariam de receber o Pah! mais vezes? Além dos
colégios e de alguns shows, onde mais gostariam que o Pah! realizasse blitzes com
fotos?
Objetivo: identificar se os temas abordados na revista estão em total alinhamento com

os interesses dos jovens e as motivações de cada gênero durante a leitura da revista.
e) COMUNICAÇÃO
•

Questionar em quais meios de comunicação, além da revista, os jovens acompanham o
Pah! (Ouvem o Minuto Pah! Na rádio Cidade; leem a coluna no Diário Gaúcho,
acessam as redes sociais e o blog? Se não, por quê?)

•

Na internet, em qual rede social mais acompanham o Pah!, Facebook, Orkut ou
Twitter? Por quê? Costumam interagir no blog e nas redes sociais? Com comentários
ou participando de promoções?

•

Questionar se a atuação online do Pah! está boa ou poderia ser melhor. Pedir que deem
sugestões de melhoria.

•

O Kzuka promove diversos eventos e ações de relacionamento com os jovens, como o
Diretoria Kzuka, o School Games, etc. Vocês sentem falta de eventos patrocinados
pelo Pah!? Quais tipos de eventos vocês gostariam de ver o Pah! realizando nos
colégios?
Objetivo: observar a relação dos jovens com os outros veículos da marca e se sentem

necessidade de ações de relacionamento mais frequentes e intensas.
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f) GRUPOS DE REFERÊNCIA
•

Pedir que cada um diga qual celebridade mais gostou de ver na capa da revista e por
quê.

•

Pedir que cada um escolha uma celebridade que gostaria de ver na capa da revista e
por quê.

•

Perguntar se acham que alguma das celebridades que já saíram na capa da revista foi
uma escolha ruim e pedir que justifiquem a opinião.

•

Em relação aos colunistas do Pah!, questionar se já conheciam o Duda Garbin e o
Manoel Soares antes do Pah!. Se sim, por qual veículo? Gostam deles e do que eles
escrevem? Por quê?

•

Perguntar qual outro comunicador (de rádio, TV ou jornal) gostariam de ver na
Revista e por quê.

•

Gostam da coluna e das dicas do Luckas Cabral na Revista e no jornal? Acham ele
legal? Sentem ele próximo dos jovens e se sentem (ou se sentiriam) à vontade em
conversar com ele e propor algo diferente na revista? Acham que ele tem a cara do
Pah!? Por quê?
Objetivo: Identificar as diferenças existentes entre os gêneros na identificação de

grupos e/ou indivíduos-referência.
g) MARCAS ANUNCIANTES
•

Com as revistas fechadas, perguntar se eles lembram de algumas marcas que anunciam
ou já anunciaram na revista.

•

Depois, com as revistas abertas em anúncios pré-selecionados, perguntar se eles
costumam olhar e ler os anúncios e por quê.

•

Perguntar se já compraram algum produto porque viram o anúncio na revista e se
interessaram.

•

Perguntar com quais marcas (em geral) se identificam e por quê.

•

Dos anunciantes da revista (dar a lista de todos que já anunciaram ao menos 1 vez),
são consumidores de alguma e se sentem fortemente identificados com alguma? Por
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quê?
•

Questionar se já deixaram de consumir algum produto da concorrência (como Pepsi)
por se sentirem mais identificados com as marcas que anunciam na revista (como a
Coca-Cola).

•

Participaram de alguma das blitzes especiais feitas pelo Pah! em conjunto com a
Coca-Cola?

•

Gostariam que as marcas tivessem um relacionamento maior com os jovens da revista,
com blitzes ou eventos especiais? Por quê?
Objetivo: observar as relações de consumo dos jovens com as marcas anunciantes da

Revista e se há identificação com elas.

h) VOCÊ E O PAH!
•

Pedir aos jovens que definam o Pah!em uma frase

•

Pedir que os jovens atribuam uma nota de 0 a 10 ao Pah!

•

Questionar se acham a frequência mensal boa ou se gostariam de que a Revista fosse
semanal ou quinzenal.

•

Perguntar se já leram a Revista Kzuka e o que acham dela.

•

Entre o Pah! E o Kzuka, qual preferem e por quê.

•

Questionar se acham que o Pah! tem a cara dos jovens das escolas públicas e por quê.

•

Abrir para comentários e dicas de melhorias ou de coisas que não gostam na Revista.
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ANEXO A - Ranking de Índice de Felicidade Futura

FONTE: Estudo “Os Emergentes dos Emergentes: Reflexões Globais e Ações Locais para a
Nova Classe Média Brasileira”, da FGV. 58

58

Tabela retirada do estudo “Os Emergentes dos Emergentes: Reflexões Globais e Ações Locais para a Nova
Classe Média Brasileira”, da FGV, e disponível em <http://www.fgv.br/cps/brics> Acesso em 10 de setembro
de 2011
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ANEXO B - Evolução das Classes Econômicas

FONTE: Portal G159

59

Gráfico retirado do portal G1 (2010). Disponível em <http://g1.globo.com/economia-enegocios/noticia/2010/09/classe-c-e-50-da-populacao-e-eleitora-decisiva-diz-estudo-da-fgv.html> Acesso em
10 de setembro de 2011.
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ANEXO C - Suplemento Kzuka no Jornal Zero Hora
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ANEXO D - Home do site Kzuka RS60

60

Disponível em <http://www.kzuka.com.br/especial/rs/kzukars/home,336,4344,Home.html> Acesso em 24 de
setembro de 2011.
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ANEXO E - Coluna do Pah! na contracapa do jornal Diário Gaúcho
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ANEXO F – Pontos de Distribuição da Revista Pah!
PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DA REVISTA PAH!
LOCAL
CIDADE
LOCAL
Col. Adventista Zona Sul
Porto Alegre
Col. Marechal Rondon
Col. Almirante Barroso
Porto Alegre
Col. São Francisco de Assis
Col. Baltazar de Oliveira Garcia
Porto Alegre
Col. Visconde do Rio Branco
Col. Cândido José de Godói
Porto Alegre
Col. Cecília Meireles
Col. Carlos Fagundes de Mello
Porto Alegre
Col. Guianuba
Col. Ceará
Porto Alegre
Col. Marcus Vinícius de Moraes
Col. Colégio Estadual Japão
Porto Alegre
Col. Ruben Dário
Col. Cônego Paulo de Nadal
Porto Alegre
Col. Vila Prado
Col. Coronel Afondo Emílio
Porto Alegre
Col. Amadeo Rossi
Massot
Col. Cristóvão Colombo
Porto Alegre
Col. Frederico Guilherme Schmidt
Col. Dom João Becker
Porto Alegre
Col. Haydee Mello Rostirolla
Col. Florinda Tubino Sampaio
Porto Alegre
Col. Professora Helena Camara
Col. Guanella
Porto Alegre
Col. Victor Becker
Col. Ildo Meneghetti
Porto Alegre
Col. Visconde de São Leopoldo
Col. Instituto de Educação
Porto Alegre
Col. Augusto Meyer
Col. Infante Dom Henrique
Porto Alegre
Col. Bernardo Vieira de Mello
Col. Irmão Pedro
Porto Alegre
Col. Jardim Planalto
Col. Júlio de Castilhos
Porto Alegre
Col. José Loureiro da Silva
Col. Júlio Grau
Porto Alegre
Col. 25 de Julho
Col. Marechal Floriano Peixoto
Porto Alegre
Col. Antônio Borges de Medeiros
Col. Odila Gay
Porto Alegre
Col. Dr. Wolfram Metzler
Col. Liberato Salzano Vieira da
Col. Otávio Rocha
Porto Alegre
Cunha
Col. Padre Reus
Porto Alegre
Col. Vila Becker
Col. Paraná
Porto Alegre
Fit Center
Col. Parobé
Porto Alegre
Lojas Stillera
Col. Paula Soares
Porto Alegre
Top Concept
Col. Piratini
Porto Alegre
Vício Total
Col. Presidente Arthur da Costa e
Silva
Porto Alegre
Lojas Planeta Surf
Col. Presidente Roosvelt
Porto Alegre
Octane
Col. Primeiro de Maio
Porto Alegre
Studio Baboo
Col. Professor Sarmento Leite
Porto Alegre
Meta Pré Vestibular
Col. Protásio Alves
Porto Alegre
Fisk
Col. Rafaela Remião
Porto Alegre
Esade
Col. Rio Branco
Porto Alegre
Clube Gondoleiros
Col. Roque Gonzales
Porto Alegre
Teresópolis Tênis Clube
Col. Rubem Berta
Porto Alegre
Grêmio Náutico Gaúcho
Col. Santa Rosa
Porto Alegre
ABRH
Col. Santos Dumont
Porto Alegre
Integrar RS
Col. Bento Gonçalves
Canoas
Sorriso e Saúde

CIDADE
Canoas
Canoas
Canoas
Sapucaia
Sapucaia
Sapucaia
Sapucaia
Sapucaia
São Leopoldo
São Leopoldo
São Leopoldo
São Leopoldo
São Leopoldo
São Leopoldo
Esteio
Esteio
Esteio
Esteio
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
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ANEXO G - Ação de relacionamento patrocinada pela Coca-Cola
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ANEXO H - Colunas “Futebol na Praça” e “Perifa no Pah!”

115

ANEXO I - Coluna Vem comigo!
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ANEXO J - Seção Mural Pah!
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ANEXO K - Seção Minuto Pah!
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ANEXO L - Seção Na rede
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ANEXO M - Reportagem especial com a banda Restart
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ANEXO N - Seção Gata Pah!
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ANEXO O - Seção Tamo Aí
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ANEXO P - Capa da edição de Julho de 2011

123

ANEXO Q - Novo layout da seção Central da Cidade
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ANEXO R - Blog do Pah!
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ANEXO S - Perfil oficial do Pah! no Twitter
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ANEXO T - Fan page oficial do Pah! no Facebook
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ANEXO U – Transcrição Entrevista Luckas Cabral

(INÍCIO DA GRAVAÇÃO)
E61 – Bom, Luckas... Em primeiro lugar, obrigada por me receber e aceitar meu convite
pra (sic) a entrevista. Como te falei, meu trabalho de conclusão de curso se propõe a
observar comportamentos dos jovens da classe C a partir de um estudo de caso da
Revista Pah!. Então eu gostaria de te fazer algumas perguntas pra entender um pouco
de como funciona a revista e a marca Pah! E pra ter os subsídios necessários pro (sic)
meu trabalho. Vamos lá. Há quanto tempo tu trabalha (sic) no Grupo RBS?
L62 – Tô (sic) desde junho de dois mil e nove na RBS. Comecei como freela [free lancer] na
produção de eventos do Kzuka. Aí em maio de dois mil e dez surgiu a oportunidade de
estagiar como relacionamento do Pah! e tô (sic) até agora, ainda como estagiário.
E – Aham. Então tu ainda não trabalhava (sic) no Kzuka na época do planejamento e
lançamento da marca Pah!?
L – É, ainda não. O produto surgiu, se não me engano, em dois mil e oito, mas foi algo bem
básico com os drops da Cidade e a contracapa do DG [jornal Diário Gaúcho]. Com a minha
entrada, comecei forte nas parcerias nos eventos, visitas nas escolas e, em novembro de dois
mil e dez, o Pah! Ganhou força e passou a ter página dupla na sexta [sexta-feira] do DG,
assinar grandes eventos e uma revista mensal distribuída nas escolas.
E – E como é o trabalho do Comunika? Quais as funções específicas dessa área?
L – Olha, o Comunika é dividido em duas questões: apoio às questões de marketing e
comercial da marca e editoria. Na editoria, basicamente o trabalho é de produzir conteúdo
pras frentes do Pah!, o rádio, a internet e a revista, e manter relacionamento com alunos e
escolas. Também buscar novas tendências, cases, músicas e tudo que é relacionado ao jovem.
61
62

Onde E refere-se às falas da entrevistadora, no caso a pesquisadora Renata Fetzner Dias.
Onde L refere-se às falas do entrevistado Luckas Cabral.
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Também assino uma coluna no DG e uma na revista e produzo o Minuto Pah!, que são quatro
drops diários dando dicas e fazendo enquetes com a galera na rádio Cidade. Na parte de
marketing e comercial é apoio na divulgação dos eventos seja shows ou de no media [ações
no media], trazer novas ideias e criar novos projetos viáveis pra (sic) a marca.
E – Aham. E quantas pessoas fazem parte da equipe Comunika do Pah!? São as mesmas
que trabalham pra revista do Kzuka?
L – Não. Apenas eu faço parte do Comunika Pah!. O Kzuka possui equipe própria, porém o
gestor das duas equipes é a mesma pessoa, o Diego Azevedo.
E – Sim, sim. E tem alguma diferença no trabalho realizado pelas equipes do Comunika
Pah! e do Comunika do Kzuka?
L - No Kzuka os comunikas são mais, então são divididos por projetos e um é mais voltado
pras (sic) editorias. Já no Pah! a equipe é mais enxuta, então faço de tudo um pouco.
E – Aham. E como são definidas as escolas que vão receber a visita do Pah!? Qual a
frequência dessas visitas?
L - Várias escolas de Porto Alegre, Canoas e Vale dos Sinos recebem as revistas. Já as visitas
são em escolas que tenham ensino médio, com um número expressivo de alunos, escolas em
posição estratégica... Por exemplo, a escola Júlio de Castilhos recebe alunos do Centro, Zona
Leste de Porto Alegre e Zona Norte. Já a escola Carlos Fagundes de Mello, por exemplo, são
[os alunos] basicamente da Zona Norte, da Vila Farrapos e Humaitá, então o Júlio de
Castilhos já visitamos e o Carlos Fagundes de Mello não. Visitamos as escolas em torno de
três em três meses, a não ser que surja alguma demanda de evento pra divulgar ou um evento
da própria escola que seja bacana estarmos, aí vamos mais seguido.
E – Aham. E são realizados encontros com grupos de jovens pra (sic) debates de
feedback sobre os veículos do Pah!?
L - Tivemos um até hoje, o “Bate-Pah!po”, foi em maio. Estamos tentando fazer outro agora
ainda em 2011.
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E – Esse “Bate-Pah!po” é parecido com o “Diretoria Kzuka”?
L – Não, o “Diretoria” é bem diferente. “Diretoria” é uma palestra sobre algum assunto, com
convidados e participação de patrocinadores. É um evento comercializado e bem maior. Nada
parecido com o conselho do leitor. O bate-pah!po foi pra (sic) juntar alguns leitores e saber
opinião deles mesmo sobre nossos veículos. Participaram seis jovens estudantes de escolas
públicas aqui de POA [Porto Alegre]. Tiveram (sic) presentes também a Caren Baldo, que é
nossa editora dentro do DG, a Vanessa Martini, que é nossa repórter, a Marcela Donini, que,
na época, era editora geral de Pah! e Kzuka RS, o Fagner Alves, diagramador do Pah!, e eu.
Rolou na loja Planeta Surf do Shopping Rua da Praia. Eles eram anunciantes e cederam o
local.
E – Que legal. E tem algum trabalho desenvolvido pelo Comunika pra (sic) verificar se
os conteúdos da revista e da internet tão (sic) sendo bem recebidos pelos jovens? Como
se dá esse processo?
L - Oficialmente só tivemos o Bate-Pah!po. A gente busca o feedback da galera através das
minhas visitas e redes sociais. Eles também dão retorno através de e-mail com criticas,
sugestões e etc.
E – E quais as maiores dificuldades da área do Comunika no relacionamento com o
público do Pah?
L - O público é muito grande e tem diferentes gostos. Numa mesma escola eu encontro um
recreio com quinhentos alunos do nosso perfil, onde tão (sic) divididos com gostos e criticas
diferentes. Às vezes uma coisa agrada um grupo e não agrada outro.
E – E de que maneira as sugestões e críticas recebidas pela equipe do Comunika são
analisadas? É a própria área que cuida desse processo ou é de responsabilidade outra
área? Os jovens recebem algum feedback sobre as solicitações?
L – Sim. Nós mesmos avaliamos e alteramos se necessário. Quando implementamos uma
mudança, comunicamos dizendo que aquilo veio de uma contribuição dos leitores.
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E - Já foi recebida alguma sugestão dos jovens que foi implementada em algum dos
veículos do Pah? Qual?
L - Nos falaram pra falar mais sobre sexo, dicas, tirar dúvidas e tal, então começamos a falar
mais. Uma professora nos enviou e-mail dizendo que na escola que trabalha sempre fala no
Pah! e utiliza a revista pra (sic) se comunicar e usar nas suas aulas, aí fizemos uma matérias
sobre isso. Pedem dicas de moda, fazemos sempre. Nada muito formal, chega um e-mail
pedindo um assunto ou mudança. É mais na relação com a galera que vou colhendo as ideias
e tentando implementar.
E - Sobre as visitas realizadas pelo Pah! nos colégios, em qual a escola você considera
que foi a melhor visita? E a pior? Por quê?
L - Não consigo te dizer uma pior e uma melhor, porque são... Sei lá... Desde que entrei no
Pah! quase cem visitas, em torno de quarenta escolas diferentes. Visitas legais e positivas são
aquelas que o recreio tem mais tempo, a galera tá (sic) afim de ser fotografada, de conversar e
tal. As ruins são aquelas escolas que tem o recreio curto, a galera não tá (sic) nada a fim de
ser fotografada, de conversar, são muito tímidos e etc.
E – E qual a tua percepção em relação ao relacionamento do anunciante do Pah! com o
consumidor final? Existe afinidade? Vocês potencializam ações em conjunto? Se assim,
quais já foram realizadas?
L - O Pah! tá (sic) começando, então temos poucos anunciantes. Mas eu percebo que o que
mais chama a atenção é a Coca-Cola, pois já fizemos ações conjuntas e ela é a anunciante
máster, tem três páginas na revista e tá (sic) desde o início. A Vivo anunciou com a gente durante três meses e tinha um bom espaço, na época também era bastante percebida. Sobre
ações já fizemos com a Coca uma ação em abril [de 2011], dentro daquela campanha “os
bons são a maioria”. Fomos a quatro escolas fotografar a galera segurando placas com frases
da campanha, por exemplo, “sorrir movimenta x músculos e etc”. A Coca sempre nos apoia
em blitz (sic) dando latas do refrigerante pra (sic) distribuirmos nas escolas. E agora a ESADE tá (sic) com uma ação, onde o vencedor leva um show do FatDuo pra (sic) escola.
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E – E com relação ao gênero dos leitores, tu acha (sic) que são as meninas ou os meninos
que mais se identificam com a revista e por quê?
L - Mais meninas, porque gostam de ser ver nas fotos, por causa da Gata Pah!, seja pra (sic)
falar mal ou bem. Gostam de colecionar coisas sobre artistas... Os meninos são mais tímidos,
não curtem tanto isto.
E – E existem perspectivas do Pah! ampliar suas ações no ambiente online, já que as
classes CD tão (sic) cada vez mais conectadas ao mundo virtual? Se sim, quais? Se não,
o que restringe essa ampliação?
L - A ideia é crescer cada vez mais, porque sabemos que nosso público tá (sic) cada vez mais
conectado na internet, porém, há porém, é uma questão de investimento da empresa Kzuka,
nossa proprietária. Aí envolve coisas bem maiores que eu.
E – Então tá (sic), Luckas. Muito obrigada pelo espaço e por se disponibilizar no auxílio
ao meu trabalho.
(FIM DA GRAVAÇÃO)
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ANEXO V – Transcrição Grupo Focal Colégio Protásio Alves

(INÍCIO DA GRAVAÇÃO)
E63 - Meu nome é Renata, eu estudo na UFRGS e estou terminando meu curso de
Relações Públicas. Meu trabalho de conclusão de curso é sobre comportamento dos
jovens de Porto Alegre, de 15 a 18 anos. E eu quero fazer algumas perguntas sobre
comportamento pra (sic) vocês, não são perguntas difíceis ou chatas, todas envolvem o
cotidiano de vocês... Espero que vocês gostem de conversar comigo. E eu quero liberar
vocês antes do recreio, tá? Ahm... Salgadinhos e refrigerantes vocês podem pegar porque
eu trouxe pra (sic) vocês, tá?
(ALUNOS ABREM OS REFRIGERANTES E COMEÇAM A COMER OS
SALGADINHIOS)
P8 - Gente, espera começar.
E - Não, pode abrir, podem ir comendo.
(ALUNOS SERVEM REFRIGERANTE E SALGADINHOS)
E - Eu vou pedir pra (sic) cada um dizer o primeiro nome, a idade e a série em que está
pra (sic) eu utilizar na análise depois.
P164 - Tamires,17 anos.
E - Que série?
P1 - 1º ano.
P265 - Brenda, 18, no 1º.
P366 - Robertt, 16, no 2º.
P467 – Giovani, 16, no 1º.
P568 – Patrícia, 16, no 1º.
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P669 - Thiago, 17, no 3º.
P770 - Lucas, 15, no 1º.
P871 – Júlia, 17, no 3º.
E - Tá. E fora do colégio, de tarde, de noite, final de semana, o que vocês costumam e
gostam de fazer?
P2 – Ah, final de semana eu gosto de ir tomar chimarrão no parque...
P1 – Eu também.
E - Qual parque vocês costumam ir?
P2 – Ah, Marinha...
P1 – Redenção...
P2 – Também gosto de ir no shopping, jantar fora...
E - Em qual shopping vocês vão?
P2 – Barra.
P1 – Praia de Belas e Barra.
E - E pra (sic) Zona Norte, vocês vão também?
P2 – Ah, eu não costumo ir.
P1 – É, eu também não vou...
P3 – Pra (sic) mim é muito longe...
P5 – Eu moro lá na Zona Norte, perto do Iguatemi, aí eu vou no Germânia.
E - E vocês?
P7 – Eu gosto de sair bastante. Eu moro lá na Zona Sul, aí saio direto em Ipanema... Moro ali
perto do Barra...
P2 – Ah, Ipanema é legal!
P1 – É, Ipanema é bom.
P8 – Eu não saio.
E - Mas em dia de semana, o que vocês fazem antes e depois da aula?
P2 – Dia de semana é trabalhar.
P1 – É, trabalha, estuda e dorme.
P3 – Estudar também...
E - Estudam bastante, então?
P8 – Ah, gente, não vâmo (sic) mentir, né!
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(INTERVALO DE 03:30 A 00:37 INAUDÍVEL)
P1 – É, estudar é só no colégio.
P7 – Eu acho que quando a gente tá (sic) em casa a gente não estuda porque sempre tem
alguma outra coisa que chama atenção.
(INTERVALO DE 00:45 A 00:48 INAUDÍVEL)
P8 – Eu estudo de manhã antes da prova.
E - E vocês disseram que já trabalham. Mais alguém trabalha ou já trabalhou?
P7 – Eu trabalho em uma farmácia
E - E tu, Júlia?
P8 – Eu trabalhei no DMAE, na secretaria do trabalho e na prefeitura.
E - E tu?
P1 – Na prefeitura...
P2 – Eu trabalho no DMAE.
E - Ah, que nem a Júlia. E tu já trabalhou (sic)?
P4 - Eu trabalho como fotógrafo.
E - Olha, que legal... E tu já trabalhou (sic)?
P5 – Ah, eu trabalho de vez em quando... Às vezes eu ajudo meu pai na empresa dele.
E – E que tipo de empresa ele tem?
P5 – De construção civil...
E – Legal. E tu, Thiago?
P6- Agora eu não trabalho, mas já trabalhei como jovem aprendiz...
E - Em qual empresa?
P6 – Nas lojas Marisa.
E - Ah tá! E como tá (sic) o vestibular, já sabem o que querem cursar?
P3 – Eu não sei se vou fazer faculdade...
E - Por quê?
P3 – Ah, porque tipo assim... Eu passo a maior parte do tempo jogando vôlei do que
estudando ou trabalhando.
P8 – Mas aí tu pode (sic) fazer Educação Física!
P7 – É, pode fazer Educação Física.
(INTERVALO DE 05:18 A 05:30 INAUDÍVEL)
P8 – Ah, vai ser professor!
P8 – Ai, os períodos de Educação Física são muito chatos. Ninguém faz nada, são 2 períodos
com todo mundo sentado, sem fazer nada...
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(INTERVALO DE 05:38 A 05:52 INAUDÍVEL)
P1 – Ah, eu acho que Educação Física é mais pra (sic) trabalhar como personal, ajudar as
pessoas e não pra (sic) dar aula ou ser professor...
P5 – É, pra (sic) trabalhar em academia...
P8 – Eu acho Educação Física desnecessária. Pra (sic) quê tu vai (sic) estudar química e
matemática pra (sic) fazer educação física?
(INTERVALO DE 06:08 A 06:22 INAUDÍVEL)
E - E tu, Giovani, o que pensa (sic) em seguir como carreira?
P4 – Se tudo der errado, pretendo seguir medicina.
E - Ah, se tudo der errado... E se tudo der certo?
(RISOS)
P4 – Se tudo der certo, aí eu pretendo ser empresário.
P8 – Pô, tu pensa (sic) baixo, hein, cara!
E - E tu, Patrícia?
P5 – Engenharia ambiental
E - E tu, Thiago?
P6 – Ah, eu ainda não sei...
E - Não sabe ainda? Mas quais matérias tu gosta (sic)?
P6 – Ah, de repente jornalismo...
E - Jornalismo é legal, hein. Olha eu aqui puxando a brasa pra (sic) comunicação. E tu,
Lucas?
P7 – Engenharia civil ou medicina.
P8 – Ah, eu queria medicina. Pediatria é legal.
P2 – Moda.
P4 – Acho que arquitetura ou fotografia.
P2 – Eu queria ser modelo também! Modelo fotográfica.
E – Tá. E na casa de vocês como é a relação com a família? Vocês moram com os pais,
com os irmãos?
P8 – Eu moro só com minha mãe e com meu irmão. Meus pais são separados desde os meus
três anos de idade.
P1 – Eu moro com a minha mãe, meu padrasto e meu primo. Meu pai desde que eu cresci eu
nunca tive contato.
P8 – Ai gente, que triste!
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P2 – Ai, mas é a realidade!
P7 – Ah eu sou tipo macaco, fico de um lado pro (sic) outro. Às vezes eu fico na minha tia, às
vezes com a minha mãe...
E - Vai trocando? Vai cansando dos parentes e vai trocando....
(RISOS)
(INTERVALO DE 07:40 A 07:50 INAUDÍVEL)
P8 – Um primo meu também é assim.
P3 – Eu passo os finais de semana na casa de uma amiga, então eu chamo os pais dela de mãe
e pai, sabe.
E - Aham... E o que vocês consideram que seja uma boa relação familiar?
P5 – Amizade...
P4 – Confiança.
P1 – Não pode nem te prender demais, mas também nem te largar demais...
P5 – Tipo, lá em casa a gente costuma conversar bastante. Porque tipo, meus pais se
separaram há um bom tempo, então é aquela coisa, sabe... Eu tenho um irmão de 10 anos, e
ele tá (sic) se revoltando muito, sabe... Então toda semana a gente procura sentar um dia pra
(sic) conversar. Tipo, a gente fala o que tá (sic) acontecendo na nossa semana, o que a gente
fez, se tem alguma coisa que a gente tem que melhorar...
E - E vocês costumam ter conversas abertas com os pais?
P7 – Eu não tenho muito e sei que muitos amigos não têm, porque muita vezes os próprios
pais não dão muita abertura pra (sic) algumas conversas. Tipo, eu moro às vezes com a minha
mãe, com a minha vó, com a minha tia... A única pessoa que para pra (sic) conversar comigo
é a minha tia.
(INTERVALO DE 09:07 A 09:32 INAUDÍVEL)
P8 – Eu também tenho irmão pequeno. Tenho irmãozinhos gêmeos de 2 anos e minha mãe se
casou com o meu padrasto e eu odeio meu padrasto.
E - Faz tempo que eles são casados?
P8 – Desde que eu tinha uns seis anos e agora eu saí de casa...
E - E tu gosta (sic) de morar sozinha?
P8 - Na real não é bem sozinha, né...
E - Ah tá! Entendi!
P3 – Mas tu consegue (sic) tipo... Cuidar de ti mesma? Tu consegue (sic) fazer tudo em casa
sozinha?
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P8 – Sim, eu não preciso da minha mãe pra (sic) fazer as coisas.
E - E vocês acham que é fundamental ter uma família legal, bem estruturada pro (sic)
futuro de vocês?
P1 – Eu acho que não. Acho que se tem alguma pessoa pra (sic) te orientar, já é suficiente, já
é bem feito. Porque às vezes tu tem (sic) uma família estruturada e tua cabeça não é de nada..
P8 – Ai, depende de cada um...
P1 – É que tem pais e pais, né.
P3 – Às vezes acontece dos pais serem os mais compreensivos e outros não, te viram as
costas...
(INTERVALO DE 10:39 A 10:46 INAUDÍVEL)
P2 – Eu queria que meu pai morasse comigo, porque ele faz muita falta pra (sic) mim. Hoje
em dia a gente até se fala, mas é muito estranho, porque não é a mesma relação que eu tenho
com a minha mãe, entendeu....
P8 – Eu queria que meu pai morasse comigo porque meu padrasto... Desde que meu padrasto
casou com a minha mãe, eu me afastei da minha mãe e até hoje eu não falo normal com a
minha mãe.
P1 – Eu também tenho padrasto e é bem diferente de ser nosso pai... É uma pessoa que tu não
tem (sic) um envolvimento muito grande, sabe... Eu também acho que ia fazer uma baita
diferença se meu pai morasse comigo. Porque querendo ou não é uma pessoa estranha, não
tem nada a ver contigo, não é da família, mas tá (sic) ali e tu tem (sic) que respeitar e
obedecer.
P3 – Eu já vi casos de....
P5 – Meu padrasto, quando eu era pequena, mandava em mim, dizia o que eu tinha que fazer
e eu me dava muito bem com ele, mas agora é complicado.
P3 - Por que tu não quer (sic) colocar na tua cabeça que ele tá (sic) substituindo o teu pai.
P5 – Não, não é nem isso! É que assim... Quando eu era mais nova, a gente morava num
condomínio que tinha muita criança. E ele sabia que eu adorava criança. Aí ele ficava me
usando pra (sic) eu ficar cuidando das crianças pra (sic) ele poder conversar com as pessoas,
agradar as outras pessoas... E aí eu peguei nojo dele.
P1 – É muito estranho porque ele não é teu pai e ele te pede coisas.
P7 – É que tem muito aquilo de família com mãe, pai e filho é feliz...
E - Quase um comercial de margarina
(RISOS)
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P7 - E aí quando entra uma outra pessoa é complicado, porque é uma pessoa que tua mãe
conhece de um jeito, só que aí a pessoa começa a se comportar de um jeito totalmente
diferente do que a tua mãe conhece pra (sic) ti. Comigo é assim, no caso... Eu morei três anos
com a minha vó desde que a minha mãe conheceu meu padrasto por causa que (sic) eu não
gostava dele. As coisas que ele tinha que fazer, que eram responsabilidade dele e eu com sete
anos, ele mandava eu fazer, sabe.
(INTERVALO DE 12:44 A 13:04 INAUDÍVEL)
P8 – Teu irmão é filho do teu pai?
P5 – É.
P8 – Ah, tá. Então é diferente. Meus irmãos são filhos do meu padrasto. E eu não aceitei.
Minha mãe teve (sic) eles e eu não aceitei.
P5 – Mas são teus irmãos...
P8 – Não, são meus irmãos, mas quando eles nasceram eu não fui... Eu tava na aula, minha
mãe me ligou e eu disse 'que bom', mas eu não fui no hospital. Fiquei meio ano sem aceitar
eles como irmão (sic).
(INTERVALO DE 13:31 A 14:10 INAUDÍVEL)
P5 – Eu sempre fui muito cobrada. Desde cedo minha mãe me cobrava muito. Mas o que eu
sinto diferença é quando eu era filha única e agora com meu irmão, sabe.
P8 – Sabe qual é a diferença quando é filho do teu pai ou do teu padrasto? Meu padrasto
sempre chegava em casa e sempre tinha alguma coisa que ele me dava. Agora ele chega...
tipo, agora eu não tô (sic) mais em casa, mas quando eu tava (sic) ele chegava, trazia presente
pras (sic) crianças e aí é 'oi' pra (sic) tua esposa, 'oi' pros (sic) teus filhos e tu não existe (sic).
Aí depois ele vêm 'Porque ela nunca dá bola pra (sic) família... Porque ela nunca faz nada!'.
(INTERVALO DE 14:43 A 15:03 INAUDÍVEL)
E - Tá.. E voltando pra (sic) um assunto mais light, quando cantores que vocês gostam
vêm pra (sic) Porto Alegre, vocês costumam ir nos shows?
P3 – Ah, eu vou.
P2 – Eu também.
P7 – Aham!
P8 – Ah, e fui no show do Justin Bieber!
(RISOS)
P7 – Ah, eu não acredito!
P8 – Eu fui, meu namorado tava (sic) no camarote. Tu acha (sic) que eu ia deixar ele ir no
show do Justin Bieber sozinho? Tá (sic) louco! Meu namorado é uma criança!
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E – E o que vocês gostam de ouvir? Lucas, o que tu gosta (sic) de ouvir?
P7 – De tudo um pouco. Funk, pagode, rock...
P1 – Eu não gosto de funk nem pagode.
(INTERVALO DE 15:42 A 15:51 INAUDÍVEL)
P2 – Bah, eu ia falar uma coisa, mas tá (sic) gravando...
E - Não, pode falar, não tem problema.
P2 – É que os funks de hoje tão (sic) muito bagaceiros, os antigos eram mais legais....
P3 – Ah, isso eu concordo!
P8 – Ah, mas que música tu vai (sic) colocar pra (sic) transar com teu namorado? Uma
música...Um negócio meloso? Tu vai botá (sic) um funk!
P2 – Mas eu não coloco funk pra (sic) dançar com o meu namorado....
P1 – Não, não é dançar!
(INTERVALO DE 16:10 A 16:16 INAUDÍVEL)
P8 – Mas o que tu entendeu (sic) que eu falei?
P2 – Eu entendi dançar....
(RISOS)
E - E tu, Tamires, o que gosta (sic) de ouvir?
P1 – Ah, rock, reggae...
P2 – Ah, eu adoro a Beyoncé. Eu amo ela!
P5 – Eu não gosto de pagode nem de funk!
E - Mas ninguém gosta de pagode aqui?
P4 – Eu não gosto.
P6 – Eu gosto.
P7 – E tu gosta (sic)?
E - Olha, eu não costumo escutar...
(RISOS)
E - E vocês, Robert e Giovani?
P3 – Ah, eu gosto de música eletrônica.
P4 – Eu gosto de rock, pop, música eletrônica
E - Que rock tu gosta (sic)?
(INTERVALO DE 16:51 A 17:00 INAUDÍVEL)
E - E tu, Patrícia?
P5 – Eu curto reggae, pagode...
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P8 – Ah, reggae é legal.
P3 – Reggae é bom!
E - Quais são as bandas de reggae atuais? Eu tô (sic) meio por fora...
(INTERVALO DE 17:13 A 17:16 INAUDÍVEL)
E - E tu, Thiago? Gosta (sic) de ouvir pagode e o que mais?
P6 – Pagode... Mas eu não suporto rock, não desce.
(INTERVALO DE 17:15 A 17:35 INAUDÍVEL)
P8 – Ah, mas é que eu não gosto desses rocks pesadão (sic). Esses que tu só escuta (sic)
barulho e não entende nada da letra!
(INTERVALO DE 17:40 A 17:50 INAUDÍVEL)
E - Tá e vocês têm o hábito de ouvir rádio? Quais as rádios vocês escutam?
(INTERVALO DE 17:52 A 17:56 DISCUSSÃO INAUDÍVEL)
E - Peraí, peraí, gente! Tu, Lucas, quais rádios tu escuta (sic)?
P7 – Eu ouço Eldorado, Atlântida, Cidade... Ah, eu escuto até 104! Mas a única que eu não
escuto é a Gaúcha... Porque eu odeio a Gaúcha!
P2 – Meu namorado só escuta sertanejo, Zezé Di Camargo e Luciano, essas coisas...
P8 – Quem é que tu tá (sic) namorando agora?
P2 – O Adrian.
P8 – É o mesmo de antes?
P2 - Não...
P8 – Ah tá.
E - E tu, Julia? Escuta (sic) rádio?
P8 – Eu não sei os nomes das rádios, mas eu sei que é a 92.1, 96.7 e 97.5.
P7 – É Cidade, Eldorado e Jovem Pam!
P3 – Eu gosto mais de Jovem Pam e Atlântida.
P2 – Eu curto Jovem Pam, qual é aquela 107....
P3 – Pop rock!
P2 – Isso, pop rock!
P8 – Quem é que não escuta Love Songs72?
(INTERVALO DE 18:54 A 19:05 INAUDÍVEL)
P7 – Ah, eu acho que todo mundo já escutou!
P1 - Ai, aquele programa é pra (sic) cortar os pulsos, né!! Pra passar a madrugada inteira
chorando!!
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(RISOS)
(INTERVALO DE 19:06 A 19:13 INAUDÍVEL)
E - E pra (sic) quem escuta Cidade, qual comunicador/locutor vocês mais gostam? Vocês
conhecem os locutores?
P2 – Eu gosto dos Djs FatDuo.
E - Quem?
P2 – Os DJs FatDuo, aqueles gordinhos.
E - Ah tá!
P6 – Eu ouço a rádio, mas não sei o nome de ninguém...
P8 – Eu também não sei o nome dos caras!
(INTERVALO DE 19:30 A 19:33 INAUDÍVEL)
E - Vocês não gravam o nome de ninguém, então?
P8 – Não...
P5 – Tem aquela Luana Soft, é esse o nome, né? Mas não sei muito bem o que ela faz...
E - E jornal vocês têm o hábito de ler ou não?
P5 – Zero Hora!
P3 – Eu olho mais internet... Eu faço mais o seguinte: eu sigo no Twitter esses R7.com73, e aí
acaba aparecendo sempre uma novidade. Na TV, por exemplo, é tudo velho já.
P4 – Eu primeiro olho no jornal, depois se eu me interesso mais em algum assunto ou se eu
quero buscar coisas novas, aí eu procuro na internet.
P8 – Ah, eu acho que ler o jornal é melhor.
P5 – Eu também prefiro!
P3 – Ah, eu acho que na internet é mais fácil e rápido.
(INTERVALO DE 20:11 A 20:19 INAUDÍVEL)
E - Mas em casa, os pais de vocês leem jornal todos os dias?
P5 – Ah, eles leem todos os dias.
P3 – Meu pai lê o Correio do Povo.
P2 – Minha mãe lê a parte das novelas e das fofocas.
E - E Diário Gaúcho, alguém lê?
P5 – Ah, eu leio.
P1 – Todo mundo lê o Diário Gaúcho.
P2 – Eu leio porque no meu serviço tem todo dia.
E - E internet, vocês tem em casa?
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P3 – Sim.
P2 - Acho que todo mundo aqui tem.
P7 – Eu acho que hoje em dia todo mundo tem...
P5 – Não, vários amigos meus não têm.
P1 – É, têm lugares que não pega.... No lugar onde eu morava não pegava sinal de internet.
(INTERVALO DE 20:57 A 21:04 INAUDÍVEL)
P3 – Eu uso a internet... Além de ter internet no computador em casa eu tenho no celular
também
E - Mais alguém tem internet no celular?
P1 – Eu tenho, mas não uso.
P2 – Eu sou muito viciada, aí quando eu uso internet eu não consigo pensar em mais em
nada.
P7 – Mas tua cabeça acaba se acostumando... Se tu tem (sic) internet em casa e no celular e tu
fica (sic) usando sempre no celular, quando tu chega (sic) em casa tu não usa (sic) no
computador, tu continua (sic) usando no celular.
(INTERVALO DE 21:31 A 21:34 INAUDÍVEL)
E - E que sites vocês gostam de acessar?
P5 – Ai eu gosto do Mini Lua!
E - Mini Lua?
P5 – É. Eu gosto de procurar outros sites, porque tipo, Twitter, Facebook, enche o saco, sabe!
Tu não aguenta (sic) mais ficar nesses sites, aí eu procuro outros.
P4 – Ah, eu acesso praticamente só blogs.
E - Blogs de que?
P4 – Blogs de música, de moda, de estilos, sabe...
(INTERVALO DE 22:01 A 22:09 INAUDÍVEL)
E – Depende do que tu tá (sic) afim de ver?
P8 – É, depende do momento.
E - E rede social, todo mundo tem?
P1 – Sim.
P2 – Claro!
P8 – Claro que sim!
P4 – Sim.
P3 – Ah, sim!
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E - E Twitter, todo mundo tem?
P1 – Tem....
P2 – Aham.
P8 – Sim.
P5 – Sim!
P4 – Tenho!
P6 – Eu não tenho....
E - Não tem porque não gosta?
P6 – É, não tenho muita paciência pra (sic) Twitter... Meus amigos têm, mas eu ainda não me
liguei nesse.
E - E vocês tuítam sempre ou não?
P3 – Ah, eu to sempre tuitando.
E - Toda hora?
P3 – Toda hora, sempre tuitando.
P2 – Eu tô (sic) afim de excluir tudo já. Até porque tem alguém, que eu não sei quem é... que
ela só usa as minhas fotos! Ela fez Twitter, fez Orkut, ela tem MSN... Sempre se passando por
mim. Ela fica marcando encontro com os guris.
P8 – E tu não tem (sic) ideia de quem pode ser?
P2 – Até tenho, mas eu não vou dizer, né... Quando vê não é quem eu tô (sic) pensando. E aí
tipo, no MSN ela fica falando com os guris, fica se dando pra (sic) eles, sabe. Marcando
encontro e tudo.
P8 – Como é que a gente vai ter certeza que não é tu?
(RISOS)
P2 – Ai, porque eu não faço isso! Eu não sou assim, né!
(RISOS)
E – E Orkut, todo mundo tem?
P8 – Não.
P1 – Não...
P3 – Ah, eu tenho, mas não mexo faz tempo.
P4 – Eu já deletei.
P5 – Eu tenho.
P6 – Sim.
E - E Facebook?
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P2 – Sim!
P3 – Aham!
P6 – Não...
E - Não gosta também?
P8 – Pô, cara! Tu não gosta (sic) de nada!
E - Deixa ele. Mas tu não gosta (sic) mesmo ou não tem (sic) acesso?
P6 – Ah, não sei, não sou muito ligado nisso... Nunca parei pra (sic) pensar 'ah, agora eu vou
fazer um Facebook e um Twitter'.
E - Mas teus amigos têm?
P6 – Sim, sim, eles têm.
E - E vocês costumam seguir alguma marca, algum cantor, ator, celebridade, atleta...
P1 – Não...
P2 – Não.
P3 – Eu sigo tudo que é tipo de coisa. Sigo site de notícia, jogadores, cantores...
P8 – Ah, eu já segui alguns jogadores...
E - E marca vocês não seguem?
P2 – Eu só sigo quem me segue.
(RISOS)
E - E como é que vocês ficam sabendo dos shows, das festas que vão rolar?
P7 – Ah, pelos amigos.
P3 – É, pela gurizada....
(INTERVALO DE 24:46 A 24:5 INAUDÍVEL)
E - Mas fora do colégio...
(INTERVALO DE 21:52 A 24:09 INAUDÍVEL)
E – Tá. E todo mundo aqui já leu alguma vez a Revista Pah!?
P1 – Já.
P2 – Já.
P5 – Já.
P7 – Sim.
P3– Eles distribuem aqui no colégio.... Eu e a Brenda já saímos na revista.
E - Pois é, eu ouvi dizer que a Brenda já foi Gata Pah!
P3 – Eu saí uma vez na revista, na primeira edição.
E - Mas tem distribuição todos os meses aqui no colégio?
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P1 – Não.
P8 – Não.
P2 – Não, vem todo mês, sim! Vem todo mês, só que acaba e aí a gente não pega.
P1 – Ah tá.
E - Mas eles deixam onde? Lá na frente, na recepção?
P7 – Não, eles distribuem no recreio.
P3 – Ou deixam lá na porta....
E - Mas de manhã é ensino médio também?
P2 – Uhum.
P3 – E de noite é ensino médio e técnico.
E - Tá.
P1 – Eu acho que eles deviam distribuir tanto de tarde quanto de manhã...
P5 – Eu também acho.
E – Tá, legal. Agora a gente vai começar a falar do Pah!, tá?
(INTERVALO DE 25:57 A 26:09 INAUDÍVEL)
(DISTRIBUIÇÃO DAS ONZE REVISTAS PAH! NA MESA)
E - Quem não leu todas as edições, viu na internet ou em algum outro lugar?
P1 – Não...
P5 – Não.
P3 – Eu já entrei no blog pra (sic) pegar fotos, aí olhei algumas outras coisas.
P8 – Pô, eu preferia aquela outra revista. Como é que é o nome daquela revista? Eu esqueci o
nome. Aquela que é maior... a Kzuka.
(INTERVALO DE 26:32 A 26:40 INAUDÍVEL)
E - Deixa eu espalhar as revistas aqui na mesa...
P8 – Tu tá (sic) fazendo (sic) propaganda pro (sic) Pah!?
E - Não, eu não trabalho pra (sic) eles... Expliquei no começo da conversa que é um
trabalho da faculdade. Vai espalhando as revistas mais pra (sic) lá, por favor. Eu quero
que vocês me digam qual a matéria de capa que vocês mais gostaram e a que menos
gostaram e por quê.
( INTERVALO DE 26:58 A 27:18 - ALUNOS FOLHEAM A REVISTA PARA VEREM
AS CAPAS)
P2 – Ai, eu gosto daquela do Pixote!
P8 – Ai, olha só que horror! [Ao referir-se a edição que tem a banda Restart na capa]
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P8 – Eu gostei dessa aqui, ó. [Indicando a revista com a banda Pixote na capa]
P5 – Quem que é aquele casal ali?
E - Claus e Vanessa.
P8 – Ah , não!
P7 – Meu deus do céu....
E - Qual tu mais gostou (sic), Lucas?
P7 – A do Exaltasamba e da Dani Bolina.
E - E a que tu menos gosta (sic)?
P7 – Ah, a do Restart.
P8 – Onde é que tá (sic) a Bolina que eu não vi?
E – Ali, ó....
P1 – Quem são essas aqui?
E - São apresentadoras da RBSTV.
P1 – Ah tá.
P5 – A que eu mais gostei foi a da Ivete.
E - E a que menos gostou?
P5 - Restart.
E - Restart é unânime aqui.
P2 – MvBill também não é legal...
P6 – Eu gostei mais do Exaltasamba e a do Zueira.
E - E a que menos gostou?
P6 - A do Restart.
E - Coitados do Restart, gente.
P8 – Mas por quê vocês não gostam de Restart?
P7 – Quer que eu te diga o por quê eu não gosto do Restart?
P8 - 'E eu vou te esperar.... Aonde quer que eu vá....' [Trecho de uma das músicas da banda
Restart]
(INTERVALO DE 28:30 A 28:41 INAUDÍVEL)
E - E em relação ao conteúdo, o que vocês mais gostam de ler ou de ver na revista?
P3 – Ah, as fotos!
P7 – As fotos, com certeza!
P2 – É, as fotos das pessoas.
P1 – Eu acho que é raro uma pessoa que lê a revista... Só se tiver um... um... um tema assim
que interesse muito...
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E - Mas vocês costumam passar pelo conteúdo da revista e dar uma olhada.?
P1 – Eu olho assim, dou uma passada. Aí se tem alguém assim... Uma banda, um cantor que
tu goste... Aí tu 'ah, olha ali...'
E - Mas normalmente vocês olham mais as fotinhos e as dica de festa...
P3 – É, isso aí.
P4 – É.
(INTERVALO DE 29:18 A 29:26 INAUDÍVEL)
P7 – A moral é ver as fotos pra (sic) rir da cara dos outros.
P8 – É, aí tu passa (sic) assim, 'essa tá (sic) feia, essa tá (sic) feia, essa tá (sic) feia'.
P2 – Ai, eu conheço esse guri!! [olhando uma das revistas]
(INTERVALO DE 29:32 A 29:39 INAUDÍVEL)
E - E assim, os temas, os conteúdos da revista vocês acham interessante, chamam
atenção ou vocês não tem muito interesse?
P1 – Alguns...
(INTERVALO DE 29:44 A 30:02 INAUDÍVEL)
P6 - Ah, eu curto aquela seção da Cidade.
E - Mas sobre que temas vocês gostariam de ler na revista? Por exemplo, eu queria ler
sobre família, eu queria ler sobre sexo, eu quero ler sobre drogas....
P3 – Uma vez teve uma matéria bem legal na revista que era sobre uma máquina de
camisinha nas escolas... Uma matéria bem interessante.
P2 – Aham, essa foi legal.
P3 - Foi bem legal a matéria, mas eu acho que isso não aconteceu, pelo menos eu não fiquei
sabendo de algum colégio que teve essa máquina aí.
P1 – É que geralmente assim... as revistas estão muito repetitivas, sabe... Aí o pessoal não
para pra (sic) ler.. Tipo, trinta e oito maneiras de agradar o seu homem, sabe.
(RISOS)
E - Mas o que tu gostaria (sic) de ler?
(INTERVALO DE 30:42 A 31:09 INAUDÍVEL)
E - Mas no geral, vocês acham que a revista serve tanto pra (sic) guri quanto pra (sic)
guria? Ou é mais pra (sic) guri, pra (sic) guria...
P7 – Ah, acho que pros (sic) dois.
P3 – É, é bem misturado.
P4 – Tanto pros (sic) guris quanto pras (sic) gurias. Os assuntos se dividem.

148
P8 – Ai, eu acho que não tem muito conteúdo.
E - Mas que conteúdo tu gostaria (sic) de ler?
P8 – Pra (sic) mim é só bobagem, é só pra (sic) passar o tempo.
(INTERVALO DE 31:28 A 31:45 INAUDÍVEL)
P2 – Ah, mas eu gosto!
P8 – Não, é legal quando tu olha (sic) assim.. 'Ai, meu deus que mina feia!'. É isso que é
legal!
P2 – Eu acho que eles tinham que escolher umas gurias melhores pra (sic) serem gata Pah!
P8 – É, concordo!
P2 – É, ultimamente eles não têm escolhido umas muito boas, não...
E - Júlia, tu disse (sic) que acha a revista uma bobagem. Mas o que tu queria (sic) ler
nela?
P8 – Tá, mas é que essa revista é pra (sic) ser uma bobagem, não?
E - Não sei, tu acha (sic) que é pra (sic) ela ser assim?
P8 – É pra (sic) ser... porque tipo... o Kzuka é mais legal porque tem umas matérias mais
interessantes. É que também é maior, né.. Aí tipo, fala uns negócios mais legais... Tipo, tem
matérias que falam de vestibular, sabe...
E - Mas o Kzuka é distribuído aqui também?
P5 – Não.
P8 – Não...
P7 – Não, é só em escola particular, eu acho.
P2 – Eu também nunca vi em escola pública.
E - E da onde tu conhece (sic) o Kzuka, Júlia?
P8 – Ah, é que umas amigas minhas pegam, aí eu leio.
E - Ah tá.
E - E falando das gatas Pah!, as gurias olham a seção, gostam de comentar? Acham que
elas são bem escolhidas ou não?
P1 – Tem algumas que sim, outras que não...
P8 – Agora eu vou me prestar a olhar todas as gatas Pah agora!
(INTERVALO DE 32:48 A 33:58 INAUDÍVEL)
P5 – Ai, é que tipo... não é só beleza. Têm belezas diferentes.
P8 – Essa aqui é um demônio!
(RISOS)
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P1 – É um demônio, realmente!
(INTERVALO DE 33:05 A 33:19 INAUDÍVEL)
E - E agora pros (sic) guris... Abram as revistas nas marcações rosas... Qual foi a guria
que vocês mais gostaram e a que acharam menos gata?
(INTERVALO DE 33:30 A 33:51 DISCUSSÃO INAUDÍVEL SOBRE A SEÇÃO GATA
PAH!)
E - Hein, guris, me digam. Qual é a melhor e a pior na opinião de vocês?
P4 – Eu acho que essa aqui, a Laise, eles não souberam utilizar muito bem. Porque ela é
bonita, mas o ensaio não ajudou, não ficou legal.
P7 – Essa aqui é bonita
P1 – É, essa ficou legal.
E – Quem é essa?
P7 – Paola Pereira.
P8 – Aqui ó, a Julia Rossi é horrível... Essa aqui parece ser vulgar.
E - E tu, Thiago?
P6 – Ah, a Paola é legal..
E - E a menos gata? Que não deveria tá (sic) na revista?
P7 – Eu acho que assim.. nas primeiras edições os ensaios não tavam (sic) legais.. As fotos
tão (sic) muito normais, aí depois é que começaram a fazer mais elaborado e tal... ficou mais
legal.
(INTERVALO DE 35:00 A 35:45 DISCUSSÃO INAUDÍVEL SOBRE A SEÇÃO GATA
PAH!)
P2 – Ariane eu não gostei, Caroline eu não gostei, Talita eu não gostei, Júlia eu não gostei...
E - Tu só gostou (sic) da tua?
(RISOS)
P2 – Não! Eu gostei da Paola, gostei das gêmeas e daquela roqueira ali.
P1 – Eu gostei da roqueira também...
(INTERVALO DE 36:00 A 36:51 DISCUSSÃO INAUDÍVEL SOBRE A SEÇÃO GATA
PAH!)
P2 - E ninguém falou das minhas fotos, né!
P7 – Eu falei, sim!
P8 – Se o cenário fosse mais bonito, teria ficado mais legal.
P2 – Qual cenário?
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P8 – O teu.
P2 – Eu gostei....
P8 – Eu gostei das tuas fotos, mas o cenário podia ter sido outro.
E - Tá. Agora eu vou pedir pra (sic) vocês escolherem cinco características dentre essas
que estão nas folhas que eu vou distribuir e que vocês acham essencial que uma menina
precisaria ter pra (sic) ser considerada gata Pah!
(DISTRIBUIÇÃO DAS FOLHAS COM CARACTERÍSTICAS DA GATA PAH!)
(INTERVALO PARA ESCOLHA DAS OPÇÕES)
P2 – Bonita.
P8 – Bonita...
P8 – Bah, funkeira é pra (sic) matar.
P2 – Morena...
(RISOS)
P4 – Roqueira que tá (sic) aqui é tipo que gosta de rock mesmo ou só no estilo?
E - Que gosta de rock mesmo. Mas se vocês acharem que tem alguma característica que
não tá (sic) na folha, podem sugerir, podem colocar, tá?
P2 – Pode colocar?
E - Pode.
(INTERVALO DE 38:00 A 38:15 PARA ESCOLHA DAS OPÇÕES)
P4 – Por quê não tem o Gato Pah!?
(RISOS)
P8 – É, por quê não tem?!
E - Ué, mas gurias querem ter uma seção masculina?
P4 – Ah, podia ter ensaio com um casal...
P5 – Seria legal!
P2 – É, um casal!
P3 – Não precisa ser namorado, mas pode ser um ensaio de casal mesmo.
P7 – Tipo, as gurias da minha sala, a Andressa, a Nicole... Elas olham a revista e já falaram
que queriam ver algum guri.
P8 – Mas o que mulher quer ver homem em revista? Quer é avacalhar com as gurias!
(INTERVALO DE 38:40 A 39:10 INAUDÍVEL)
P8 – É que na real a gente já cansou de olhar pra (sic) vocês. A gente precisa de homens
agora.
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P7 – Ai, que delicada!
E - Já escolheram?
P2 – São cinco?
E – Isso. Ou quantas tu achar (sic) necessárias.
(INTERVALO DE 39:25 A 39:58 INAUDÍVEL)
P8– Popular? Ah, claro que tem que ser popular.
P7 – Ai, eu não acho.
P3 – Ah, cara, precisa sim.
P7 – Não mesmo... Olha a Nicole, da 122 (turma), ela é linda, linda mesmo. E não é popular
aqui no colégio.
P5 – A minha melhor amiga é linda e não fala com quase ninguém também. Tipo, os guris
odeiam ela. Todo mundo fala mal dela, mas ela é linda!
P7 – É, não é critério ser popular.
(INTERVALO DE 40:29 A 40:29 INAUDÍVEL)
E - E nessas blitz (sic) que o Pah! faz nos colégios tirando fotos e distribuindo as revistas,
o Protásio já saiu várias vezes, né?
P3 – Ah, sim, várias vezes.
E - Como é que funciona aqui? Eles escolhem os alunos pra (sic) tirar fotos ou o pessoal
que vai atrás?
P7 – Eles vem no recreio, mas eles escolhem só grupinhos assim pra (sic) tirar fotos...
P3 – É, se tu tá (sic) num grupinho de amigos eles chegam e perguntam se não quer tirar foto.
P1 – Eu nunca vi eles no recreio..
P3 – Eles já vieram umas quatro vezes...
E - E os que ainda não saíram em fotos na revista, gostariam de sair?
P7 – Eu não porque eu sou feio!
(RISOS)
(INTERVALO DE 41:08 A 41:15 INAUDÍVEL)
E - E vocês gostariam que eles viessem mais vezes no colégio?
P4 – É que assim, a RBS só vem quando é coisa ruim.
P7 – É, tipo, mataram um aqui dentro e aí eles vem, sabe... Só nessas coisas...
P4 – É, só em coisa ruim, sabe.
P8 – Não, nada a ver. Ano passado a RBS veio aqui por outros motivos.
P4 – Tá, o SMS ficou legal...
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E - O quê, gente?
P7 – É que ano passado a RBS gravou um Histórias Curtas74 aqui. Aí alguns alunos
participaram do episódio e a Júlia foi uma das atrizes.
E - Ah, que legal!
P4 – O tema era pra (sic) ser redes sociais, mas acabou não sendo muito. Acabou sendo mais
sobre relacionamentos amorosos, o outro lado do ficar e tal.
(INTERVALO DE 42:00 A 42:09 INAUDÍVEL)
E - Que legal, bem tri. Vou procurar depois na internet pra (sic) ver. Mas tipo, o Kzuka
faz em alguns colégios particulares alguns eventos, como o Diretoria Kzuka, que são
palestras sobre vários temas, tipo vestibular, profissão, sexo e tal... O School Games, que
é uma Olimpíada Estudantil entre vários colégios particulares... Vocês gostariam que o
Pah! fizesse isso também nas escolas públicas? Vocês sentem falta?
P8 – Eu preferia que o Kzuka viesse fazer isso aqui. Porque tipo... ai... eu acho meio
preconceituoso o Kzuka ir só em escola particular, só faz coisa em colégio particular, só tira
foto em colégio particular.
P3 – É que o Pah! é um pouco mais aberto, né... Tipo, tem lá o e-mail do Pah! que se a gente
quiser que eles venham na nossa escola é só a gente mandar e-mail pedindo, sabe.
P7 – É que o Kzuka vai em colégio particular e agora o Pah! tá (sic) indo nos colégios
públicos. Pode ser no maior buraco, no meio da vila, mas o Pah! vai até lá... O Kzuka não...
E - Mas vocês se sentem mais identificados com o Pah! ou com o Kzuka?
P8 – Kzuka
P2 – Com o Pah!
P7 – Com o Pah...
P4 – O Pah!
P3 – Ah, eu curto os dois, mas é que o Pah! vem nos nosso colégio, o Kzuka é isso que a
gente falou, só de colégio particular.
P1 – Eu nunca vi o Kzuka. É tipo uma revistinha assim?
E - É, é uma revista, mas é maior, com um outro papel, mais páginas também.
P6 – Ah, eu acho que com o Pah!, porque o Kzuka é tipo, mais que nem ela falou, escola
particular... não sei, eu prefiro o Pah!
E – Tá, legal.. E isso de ter eventos aqui no colégio, vocês gostariam?
P2 – Sim!
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P7 – Até tipo, toda sexta-feira tem uns shows no recreio do Julinho75...
E - Mas quem promove esses shows no Julinho?
P7 – Ah, isso eu não sei, só sei que tem.
P8 – Galera, vamo (sic) pro (sic) Julinho ano que vem!
E – Tá. E o pessoal que escuta Cidade, vocês já escutaram aquele Minuto Pah!?
P5 – Já.
P7 – Sim.
P2 – Já.
P6 – Já.
E - E o que eles falam, qual é o conteúdo desse Minuto Pah!?
P4 – Às vezes são umas coisas bem legais, mas outras vezes são umas coisas muito toscas,
assim...
E - Tipo o quê?
(INTERVALO DE 44:39 A 45:08 DISCUSSÃO INAUDÍVEL)
E - E vocês já leram aquela coluna do Pah! no Diário Gaúcho?
P5 – Já.
P1 – Já.
P3 – Já.
P8 – Que coluna?
P5 – Na contracapa....
P2 – É, na contracapa do jornal.
E - Já leu, Júlia? Nunca viu?
P8 – Não.
E - Mas é tipo a mesma coisa da revista ou o conteúdo é diferente?
P3 – É a mesma coisa.
P5 – É, são as fotinhos... É o que tem na revista
E - Mas seria melhor e mais legal se fosse um conteúdo inédito, não só um 'copia e cola'
da revista?
P3 – Ah, sim.
P2 – É, bem melhor.
P3 – Eu acho que eles colocam o que mais chama atenção na revista no jornal também.
E - Aham. E vocês seguem o Pah! em alguma rede social, como Twitter ou Facebook?
P3 – Eu sigo o Twitter do Pah!. E olho o blog de vez em quando.
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P2 – Eu tenho o Facebook e o Twitter.
E - Bom, ela é fã do Pah!, né. Segue tudo. Mais ninguém?
P5 – Não...
P4 – Não.
P7 – Eu olho o blog de vez em quando, mas Twitter nunca segui.
E - E o que vocês acham do Luckas Cabral? Já viram, já conversaram com ele, seguem
ele no Twitter?
P8 – Quem é o Luckas Cabral?
E - Não conhecem? Não é ele que vem nas blitz (sic)?
P3 – Sim, é ele.
P5 – Aquele que tem o nome tatuado no braço?
P2 – É!
P5 – Ah, tá, sei quem é.
P7 – Eu não curto ele.
E - Por quê?
P7 – Ah, uma vez ele xingou eu e meu amigo porque a gente tava (sic) indo pra (sic) aula ele
queria passar... Aí ele ficou me tirando.
(RISOS)
(INTERVALO DE 46:57 A 47:24 INAUDÍVEL)
P2 – Ah, eu gosto um monte dele porque ele é muito legal, já me convidou pra (sic) várias
coisas. Já me convidou pra (sic) ir na rádio, ele vem falar comigo...
E - E por quê tu acha (sic) que ele é legal contigo e com outros alunos não?
P2 – Ah, porque eu acho que eu tenho assunto pra (sic) conversar....
P8 – Ah, não não. Não é questão de tu ter (sic) assunto. É porque tu já foi (sic) gata Pah!, é
porque tu já saiu (sic) na revista...
E - Mas quando ele vem aqui no colégio ele não fica conversando com os alunos, não fica
procurando os alunos pra (sic) conversar, pra (sic) saber o que vocês acham da revista,
pra (sic) ver se vocês têm alguma sugestão?
P1 – Não... É só pra (sic) tirar foto e deu.
P7 – Não, ele só fala “E aí, galera, vamo (sic) tira ((sic) uma foto?”
P3 – Acho que depois da primeira edição da revista ele veio conversar com alguns alunos,
perguntou umas coisas de política e tal..Até que eles gravaram um vídeo. Eu não lembro qual
era o assunto... Era pra (sic) uma matéria ou enquete...
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E - Aham. E vocês costumam olhar os anúncios publicitários que têm na revista? Ou
vocês passam reto?
P8 – Passo reto.
P5 – O quê?
E - Os anúncios publicitários, tipo esse aqui da Planeta Surf, da Gaston...
P6 – Passo reto.
P4 – É, não olho...
P8 – Pra (sic) te falar a verdade, quando essa revista chega nas nossas mãos, a primeira coisa
que a gente faz é abrir lá nas fotos. Direto.
P3 – É, porque a gente sempre sabe que vai ter alguém conhecido nas fotos.
P7 – Ah, eu olho um ou outro anúncio.
P1 – Ai, bem capaz que eu vou procurar os conhecidos, eu vou olhar os desconhecidos. Vocês
eu já vejo todos os dias!
(RISOS)
P5 – Ah, eu acabo olhando os anúncios, assim como o resto da revista.
E - Tá, e tu lembra (sic) de alguma marca anunciante? Alguma marca que anuncia ou
que já anunciou no Pah!?
P6 – Ah, não... Aí tu quer (sic) demais. Eu não lembro nem o que eu jantei ontem!
(RISOS)
E - Tá, mas é a Pepsi ou a Coca-Cola que anuncia na revista? Vamos ver se tu lembra
(sic)...
P5 – Ai, sei lá...
P2 – É a Pepsi.
P3 – É, acho que a Pepsi.
P7 – É, é a Pepsi sim.
E - A Pepsi? Todos concordam? Erraram, é a Coca-Cola.
P1 – Ah, é verdade. Olha aqui... [aponta para uma revista]
P3 – Ah, por isso que tu trouxe (sic) uma garrafa de Coca-Cola.
P8 – É, queria nos induzir!
(RISOS)
E - É, eu queria induzir vocês a responderem Coca, mas nem assim deu certo.
(RISOS)
E – E a Coca já fez algumas ações nos colégios. Não sei se fez aqui, mas já fez em
algumas escolas umas ações de levar umas plaquinhas pra (sic) tirar foto e tal... Vocês
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chegaram a ver?
P2 – Não...
P1 – Não.
E - E vocês gostariam que, mais do que anúncio... até no Kzuka eles fazem bastante isso,
das marcas irem até os colégios distribuir brindes com a revista, fazer umas blitz (sic),
fazer uma galeria, trazer alguma coisa legal...
P3 – Mas isso não acontece...
E - Sim, mas vocês gostariam que as marcas fizessem?
P3 – Ah, sim... porque a gente também leva em conta se é uma informação dada por uma
pessoa que a gente já conhece, aí a gente vai, volta, lê de novo... Tem que tá (sic) mais perto.
P8 – Ai, mas a real é que todo mundo fala, mas quando chega na hora ninguém quer e
ninguém faz nada...
E - Bom já que quase ninguém lê os anúncios, vocês não perceberam que a maioria dos
anunciantes é de instituição de ensino, seja faculdade, curso técnico, profissionalizante
ou de cursinho pré-vestibular... Vocês acham que esses anúncios impactam nos alunos e
nos jovens que leem a revista?
P3 – Não.
P2 – Não.
P1 – Não.
E - Não faz diferença se é Unificado, Escola QI....?
P5 – Não....
P7 – Não.
(INTERVALO DE 51:17 A 51:25 INAUDÍVEL)
E - A gente tá (sic) quase acabando tá, gente. Mas agora eu preciso que cada um fale de
uma vez, por favor....
P7 – Ai, começa por lá... É sempre por aqui!
(RISOS)
E - Tá... Eu quero que vocês definam o Pah! em uma frase. Por exemplo, o Pah é uma
revista legal que eu gosto. O Pah! é uma revista que eu não gosto, que não fala comigo.
O que vocês acharem...
P6 – Ah, pra (sic) mim é indiferente.
E - Por quê é indiferente?
P6 – Sei lá.. eu não tenho necessidade de olhar ela. Quando tem, eu olho, é legal.. Mas não
faz parte do meu dia-a-dia, tá ligado (sic)...
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E - Aham. E pra (sic) ti, Patrícia?
P5 – Ah, pra (sic) mim é tipo uma coisa indefinida, sabe. Não tem nenhum ponto principal,
assim... importante pra (sic) nós jovens.
E - Tu acha (sic) que ela fala diretamente contigo?
P5 – Não.
E - Tu olha (sic) porque ela tá (sic) aqui no colégio...
P5 – É.
E - Giovani....
P4 – Ela não atinge quem eu sou.
(RISOS)
E - Como? Não entendi.
P4 – Ela não atinge quem eu sou.
E - Ela atinge a personalidade de que grupo?
P4 – É porque assim. Ela fala pra (sic) um tipo de jovem, mas acaba querendo pegar todos os
tipos de jovens. E aí acaba não falando nada, não sendo nada.
E - Nem pra (sic) um, nem pra (sic) outro. E tu, Robert?
P3 – Ela tenta ser uma revista social. Ela tenta mostrar como é que é... Tipo, ela tenta pegar
cada parte de cada jovem e botar (sic) tudo num lugar só pra (sic) dizer que os jovens são
tudo (sic) igual (sic).
E - E tu, Brenda?
P2 – Eu acho que falta alguma... mudança. Algumas coisinhas pra (sic) chamar mais atenção
das pessoas... Quem sabe assim ela vai se tornar muito mais famosa.
E - Mas tu sabe (sic) o que?
P2 – Ãh?
E - Sabe o que eles poderiam fazer?
P2 – Ai, não sei... Eles poderiam falar... Sei lá.
P4 – É pra (sic) eles essa entrevista, né?
E - Não, é pra (sic) faculdade. Gente, eu já falei que eu não trabalho no Pah!, que esse
trabalho é pra(sic) faculdade, tá? Podem confiar em mim.
P3 – Eu acho que eles tinham que ir mais nas escolas perguntar o que os jovens pensam...
E - Deveriam conversar mais com os jovens?
P2 – De repente falar alguma diferente sobre drogas...
P8 – Ah, não. A gente já ta com quase dezoito anos na cara, todo mundo sabe todas as coisas
de drogas.
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(INTERVALO DE 54:03 A 54:07 INAUDÍVEL)
P7 – Qual é a diferença entre eles fazerem uma matéria ou uma palestra sobre drogas? Tu não
vai (sic) prestar atenção em nenhum dos dois. A revista tu vai (sic) folhear direto e na palestra
tu vai (sic) ficar esperando o tempo passar ou mexendo no celular. Não tem uma coisa que
prende atenção!
(RISOS)
E - Mas o quê te prenderia atenção?
(RISOS)
P7 – Ah, não sei!
P8 – O que que adolescente mais gosta? Sexo, bebida e festa. Acabou. E quem não pode
beber, faz sexo.
(RISOS)
E - Tá. E pra (sic) ti, Tamires?
P1 – Pra (sic) mim eu acho que ela é muito abrangente, ela tenta abranger muita coisa e acaba
não dizendo nada... Fica muito... ahm... no geral e não foca.
E - E tu, Julia? Vai, mete bronca.
(RISOS)
P8 – Eu? Ai. Eu acho uma revista chata, que não tem nada que me chame atenção. Só as fotos
das gurias pra (sic) gente avacalhar e dos guris feios. Só.
E - Tá, mas tu que é (sic) fã do Kzuka. Qual é a diferença de conteúdo entre o Pah! e o
Kzuka?
P8 – É porque tipo, o Kzuka tem um monte de matéria de vestibular, é bom pra (sic) quem tá
(sic) no terceiro ano... não sei, é diferente... não tem como... é que só tira foto em colégio
particular, então é completamente diferente.
E - Mas em relação ao conteúdo... O mesmo conteúdo que tem no Kzuka vale aqui pra
(sic) vocês no Pah!?
P8 – Vale. Se tivesse, seria mais interessante.
P3 – É, até teve uma vez... não sei se tu chegou (sic) a ver, que saiu no Kzuka uma matéria
com uma skatista, do Parque Marinha. Destacaram bem, sabe.... E é um assunto que a
gurizada aqui gosta um monte.
P8 – Pô, tipo... Que nem ele falou.... Eles que gostam de ir no Marinha tomar chimarrão e não
sei o que... no Kzuka eles falam sobre isso, sobre skate e tal. No Pah! só tem as fotos pra (sic)
avacalhar, não tem muito conteúdo, não tem o que tu ler (sic).
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P3 – É que é muita mistura no Pah!. É tudo muito misturado. Eles tentam focar numa coisa,
mas acabam não conseguindo, aí fica misturado.
(INTERVALO DE 56:04 A 56:28 INAUDÍVEL)
E - Tu, Lucas. Define a revista pra (sic) ti...
P7 – Não tá (sic) boa e tem que melhorar.
(RISOS)
E - Mas tá (sic) ruim?
P7 – Não, não é que tá (sic) ruim... É que não tem conteúdo.
(INTERVALO DE 56:40 A 56:50 INAUDÍVEL)
P8 – Tipo, o que a gente quer saber sobre Alice Bastos Neves, Rodaika.. Ai, a Rodaika é
insuportável! Eu odeio ela!
(RISOS)
E - Vocês não gostam da Rodaika?
P2 – Não.
P1 – Não!
P8 – Ela é insuportável! Ela veio aqui ano passado pra (sic) fazer uma matéria, mas a gente
chegou atrasado.. Tá, a gente errou também.. Mas aí a gente chegou e aí ela disse “Ai, vou ter
que embora” e nos deixou ali. Ah, para!
E - Ahm, uma nota pro (sic) Pah! de zero a dez.
P6 -Cinco.
P5 – Seis, eu acho.
P4 – Seis.
P3 – Quatro.
P2 – Seis.
P1 – Três.
P8 – Zero.
(RISOS)
E - Mas é revoltada essa guria!
(RISOS)
P7 – Quatro.
E - Tá. Ahm, qual artista tu gostaria (sic) de ver na capa na próxima edição?
P5 – As divas do pop.
P4 – Lady Gaga.
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P3 – Armandinho ou Scracho.
P2 – Beyoncé.
P7 – Qualquer pessoa que eu conheça.
P8 – Mas tu não conhece (sic) essas pessoas?
P7 – Não, tipo essas pessoas eu conheço. Mas é assim, “ai, tá (sic) na capa da revista”. Eles
tinham que falar mais das coisas do nosso dia-a-dia, sabe. Tipo, pra (sic) gente olhar e dizer
“Bah, o fulano tá (sic) na capa do Pah!”... Sei lá, juntar uma turma inteira e fazer uma capa,
sabe.
(INTERVALO DE 58:30 A 59:15 INAUDÍVEL)
P8 – Sabe aquele filme “De repente 30”? Alguém já viu?
P2 – Já
E - Já..
P8 – Tá, tipo... a revista era podre, era só de gente chique. Aí depois a guria queria mudar e
fez uma nova revista com um monte de gente desconhecida. Então assim... Essa revista aqui
eu nunca vi em colégio particular. Então eu acho que é tipo uma imitação do Kzuka pra (sic)
colégio público. Já que o Kzuka não vai vir aqui, eles fizeram essa aqui. Então eu preferia
colocar... Se é uma coisa de colégio, pra (sic) quê a gente vai querer ver as musas da TV?
(RISOS)
P3 – É, é uma coisa mais escola.
E - Tá, então vamos pra (sic) última pergunta. Vocês acham que o Pah! representa os
jovens de escolas públicas de Porto Alegre?
P1 – Não.
P2 – Não.
P3 – Não.
P7 – Não.
P2 – Eu acho que falta muita coisa.
E - Tipo o quê?
P2 – Falta conteúdo.
E - Mas qual tipo de conteúdo?
P8 – Conteúdo! Ai, não sei... Acho que podia até ser maior.
E - Maior no número de páginas?
P2 – É.
P1 – É.
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P3 – A revista é uma vez por mês, né?
E - É, a frequência dela é mensal. Vocês acham que tinha que ter mais vezes, tá (sic) bom
assim?
P4 – Eu acho que podia ser, sei lá, semanal, e com mais conteúdo.
P3 – Já que é uma revista que demora um mês pra (sic) ser feita, ela podia ser bem maior...
E - Mas o que vocês acham ideal? Que ela circulasse mais vezes por mês ou que fosse
uma vez e com mais conteúdo?
P3 – Tem que ter conteúdo!
P1 – É, se continuar desse tamanho, tinha que ter mais vezes. Mas se não, coloca mais
conteúdo e deixa uma vez por mês.
P2 – É, que trabalhasse mais o conteúdo.
P7 – É.
P8 – Olha, tipo, isso aqui é uma matéria interessante, 'O que você vai encontrar na volta ás
aulas'; transporte público um, transporte público dois, mais professores... Tá, isso aqui a gente
já sabe.
(RISOS)
P8 – Ai, olha aqui, transformação da menina. O que a gente quer saber? Ela era feia e
continuou feia! Tá e daí?
(RISOS)
E - Tá. Gente, mais algum comentário, dica, sugestão, crítica?
P7 – Não...
P3 – Não...
P7 – Se eles olharem o filme 'De repente 30' talvez eles saibam como mudar a revista.
(RISOS)
E - Tá legal, gente. Bom, agora eu vou parar de gravar porque já terminou a entrevista,
mas antes de liberar vocês eu tenho um ingresso da festa de um ano do Pah! pra sortear
entre vocês, ok?
(FIM DA GRAVAÇÃO)
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ANEXO X – Transcrição Grupo Focal Colégio Paula Soares

(INÍCIO DA GRAVAÇÃO)
E76 - Bom gente, eu sou a Renata e eu tô (sic) concluindo o curso de comunicação social
na UFRGS. Eu tô (sic) fazendo meu trabalho de conclusão de curso sobre
comportamento dos jovens aqui de Porto Alegre. O que vocês gostam, como é que vocês
se relacionam com algumas marcas, enfim. E é por isso que a gente vai fazer essa
conversa. Não é nada formal, eu não quero que vocês se sintam tímidos, eu só vou
perguntar algumas coisas pra (sic) vocês. Vocês fiquem bem à vontade, conversem e
falem comigo. Os salgadinhos vocês podem comer. Sei que recém passou a hora do
almoço, mas quem quiser é só pegar. A minha previsão é que essa entrevista vai durar
mais ou menos uma hora, dependendo de como foi nossa conversa. Pra (sic) começar,
então, eu só quero saber o nome, a idade e a série de cada um de vocês.
P977 – Nome e sobrenome?
E - Não, pode ser só o primeiro nome. Sem problemas. Só o nome, a idade e a série em
que tá (sic).
P9 – Darlan, 16 anos, 2º ano.
P1078– Cristian, 16 anos, 1º ano.
P1179 – Rafael, 16, no1º.
P1280 – Vanessa, 16, no 3º.
E - Pedro?
P1381 – Pedro, 16 anos, no 1º ano.
P1482 – Carolina, 18 anos, 2º ano.
P1583 – Francieli, 17 anos, no 2º ano.
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Onde E refere-se às falas da entrevistadora, no caso a pesquisadora Renata Fetzner Dias.
Sigla utilizada para referir-se ao participante nº 9 dos grupos focais.
Sigla utilizada para referir-se ao participante nº 10 dos grupos focais.
Sigla utilizada para referir-se ao participante nº 11 dos grupos focais.
Sigla utilizada para referir-se à participante nº 12 dos grupos focais.
Sigla utilizada para referir-se ao participante nº 13 dos grupos focais.
Sigla utilizada para referir-se à participante nº14 dos grupos focais.
Sigla utilizada para referir-se à participante nº 15 dos grupos focais.
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P1684 – Talita, 17 anos, no 2º ano.
E - Tá. Quem é que do Grêmio Estudantil aqui mesmo?
P15 – Eu.
E - Tu é (sic) a presidente, né?
P15 – Isso.
P14 – Eu.
E – Tu (sic) é o quê?
P14 – Eu. Diretora social.
P12 – Eu. Diretora de cultura.
P9 – Eu sou vice-presidente.
P11 – Diretor de esportes.
E - Nossa, quanta gente do Grêmio. Bom, pra (sic) começar... O que vocês gostam de
fazer no tempo fora do colégio? Dia de semana, final de semana....
P12 – Eu tô (sic) aqui no colégio sempre.
E - De manhã, de tarde, de noite.... Envolvida com as coisas do Grêmio?
P12 – Sim.
(INTERVALO DE 01:57 A 02:20 INAUDÍVEL)
E - Mas final de semana.
P14 – Ah, sair.... ir em festa e tal.
E - De noite?
P14 – É.
E - E vocês, guris?
P9 – Ah, sair, dar banda com os amigos, jogar bola, ir em festa....
P10 – É, dia de semana não tem tempo, né.
E - E alguém aqui trabalha?
P16 – Eu faço estágio ali no Palácio Piratini.
E - Ah, aqui do lado. Que bom.
P9 – Eu estagio no SENAI.
P12 – Eu fui numa entrevista hoje.
E - Olha, que legal. Onde?
P12 – Ai, entrevista ali na Borges85... Acho que era num banco. É, é no banco.
P13 – Acha?!
84
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Sigla utilizada para referir-se à participante nº 16 dos grupos focais.
Rua Borges de Medeiros, localizada no bairro Centro, em Porto Alegre.
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(RISOS)
P13 – Eu até hoje só larguei currículo. E nem faço questão de trabalhar ainda!
(RISOS)
E - Não?
P13 – Não. Eu tenho recém 16 anos... Pretendo começar a trabalhar do ano que vem em
diante.
E - E como é a relação de vocês com a família? Todo mundo mora com os pais?
P9 – Sim.
P15 – Sim.
P13 – Meus pais são separados, então eu moro com a minha mãe.
E - E é tranquila a relação de vocês? Vocês têm bastante abertura pra conversar com os
pais?
P15 – Depende do assunto!
P12 – É, depende de qual assunto...
P14 – Quando eu era mais nova era mais complicado, agora é super tranquilo. Agora meu pai
e minha mãe são meus melhores amigos, sabe... A gente conversa sobre tudo. Mas isso só
acontece depois de um tempo, depois que tu tem (sic) uma cabeça boa... Aí tu entende (sic)
que eles não tão ali pra brigar contigo, sabe. Tu já tem (sic) cabeça pra entender e buscar um
acordo junto com os pais.
P14 – Ah, é quem tem uns assuntos que os pais não precisam ficar sabendo.
E - Mas eles não ficam sabendo por que tu não tem (sic) confiança neles?
P14 – É, é que tem umas coisas, uns assuntos, que eu só falo com as minhas amigas, não com
os meus pais.
P13 – Ah, eu falo de tudo com a minha mãe. Tudo mesmo. Até de sexo. Tudo, tudo mesmo.
Minha mãe é minha melhor amiga também.
E – Tu tem (sic) irmãos?
P13 – Não.
E - E o que vocês consideram uma boa relação familiar?
P9 – Conversa.
P10 – Brincadeira, esse tipo de coisa.
P13 – Eu considero minha relação familiar muito mais do que boa. Com a minha mãe eu
converso de tudo, tudo mesmo.
E - E com teu pai também?

165
P13 – Com meu pai um pouco menos porque ele não mora comigo, né.
E – Aham. E sobre vestibular... Bom, a maioria aqui ainda é um pouco nova, mas vocês
já sabem o que querem seguir profissionalmente?
P9 – Eu penso em fazer faculdade.
E - De quê?
P9 – De engenharia petroquímica.
E - E como surgiu essa vontade?
P9 – Ah, é que eu sempre gostei de química e fui me ligando nessas coisas de petróleo e
coisas assim...
E - E vocês, guris?
P10 – Eu quero ir pro (sic) exército e depois fazer alguma faculdade
E - De....?
P10 – Não sei, vai depender do que acontecer no exército.
P11 – Ah, eu quero ir pro (sic) exército também.
E - Mas tu pensa (sic) em seguir carreira militar?
P11 – Penso sim.
E – Vocês têm algum parente militar?
P11 – Não.
P10 – Ah, eu tenho um na polícia.
E - Legal. E tu, Vanessa?
P12 – Eu quero entrar na Marinha.
E - Como?
P12 – Entrar na Marinha.
E - Nossa, mas todo mundo quer seguir carreira militar.
(RISOS)
P12 – Mas também penso em fazer biologia.
P13 – Eu não vou entrar pro (sic) serviço militar nem aqui nem na China! Aqui já tem dois...
Então eu pretendo seguir algum curso de Comunicação, até porque eu falo até demais.
E - Publicidade, jornalismo, relações públicas...
P13 – Acho que jornalismo ou publicidade e propaganda.
(INTERVALO DE 06:11 A 06:15 INAUDÍVEL)
E - E tu?
P15 – Eu ainda tô (sic) meio indecisa. Eu pensei em tipo... Eu me interesso muito pela área da
perícia e tal... Então de repente fazer biologia pra entender pra (sic) trabalhar na civil [polícia
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civil]. Só que às vezes tem um lado que mexe muito comigo que me dá vontade de fazer
assistência social. Porque tipo, eu vejo uma criança trabalhando ou fazendo, pedindo esmola
na rua, me dá uma vontade de chamar e perguntar por que eles tão (sic) ali, se eles moram
com os pais, se estudam, sabe... Então eu acho que só ano que vem mesmo pra (sic) decidir.
E - E tu, Talita?
P16 – Eu também vou decidir só depois...
E - Não tem ideia ainda?
P16 – Talvez medicina...
E - E como é que vocês costumam ficar sabendo das festas e dos shows que acontecem?
P13 – Ah, eu sigo um monte de produtora no Twitter, Facebook, Orkut, onde tu imaginar
(sic).
E - E que tipo de música vocês gostam?
P13 – Eu sou eclético. Eu ouço de tudo!
E - Desde o funk até o rock, pagode...
P13 – É, eu só não gosto muito daquele rock tipo Slipknot e Paramore.
E – Funk, pagode, samba....
P13 – Tudo.
P9 – Eu também sou eclético.
P12 – Eu sou mais do pop rock.
E - Quais bandas?
P12 – Paramore, AC/DC, David Bowel
P16 – Eu ouço de tudo.
P15 – Ai, eu também....
E - Vocês vão em (sic) shows?
P16 – Aham.
P15 – Sim.
E - Qual foi o último show que vocês foram?
P16 – Do Armandinho.
(INTERVALO DE 07:51 A 08:10 INAUDÍVEL)
P15 – Ah, acho que todo mundo é meio eclético. Em casa escuta um pop, um rock, um
reggae. Mas não adianta, em festa o que o pessoal gosta é de funk!
E - E vocês costumam escutar rádio?
P11 – Sim.

167
P10 – Todo dia.
E - Quais rádios vocês escutam?
P10– Eu escuto bastante Atlântida e Jovem Pam.
P9 – Eu escuto mais MP3. De vez em quando de manhã um pouco a rádio Cidade.
(RISOS)
P14 – Luana Soft.
(RISOS)
P10 – Ah, como é que tu sabe (sic)?
P15 – É que minha mãe escuta Cidade, aí eu acabo escutando algumas coisas também.
(RISOS)
E - E vocês, gurias?
P15 – Atlântida e Jovem Pam.
P16 – Eu não escuto muito....
P12 – Faz tempo que eu não escuto. Mas quando eu escuto é Pop Rock e Jovem Pam.
P13 – Eu escuto muito a Jovem Pam e a Cidade. Mas eu acabo baixando muita música, aí fico
me dividindo.
P14 – Eu escuto todas. Desde a 104 até a Cidade.
(RISOS)
(INTERVALO DE 09:14 A 09:38 INAUDÍVEL)
E - E jornal vocês leem?
P13 – Bastante.
P9 – Não.
P10 – Eu só dou uma olhada na capa mesmo.
E - Rafael, tu lê (sic)?
P11 – Não...
E - E as famílias de vocês têm o costume de ler, assinam algum jornal?
P9 – Leem.
P16 – Diário Gaúcho conta?
P15 – É, conta?
E - Claro que conta, gente! Vocês leem?
P14 – De vez em quando sim.
P12 – Aham.
P16 – É, de vez em quando.
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P15 – Aqui no colégio tem o Correio do Povo. Tem ali na biblioteca, aí o pessoal costuma ler
ou dá (sic) uma olhada e tal.
P13 – Eu leio O Sul, aquela revista Mundo Estranho....Tudo o que tu imaginar (sic) eu leio.
E - Mas tu lê (sic) a revista na internet ou física?
P13 – Não, eu compro mesmo. Aquela TodaTeen eu leio também. Só não leio a TiTiTi porque
eu acho ela muito menininha.
E - E internet, todo mundo tem em casa?
P13 – Sim.
P16 – Sim.
E - E no celular, alguém tem internet?
P9 – Eu tenho.
P13 – Eu.
P15 – Se eu não tivesse perdido meu telefone novo, eu tinha (sic), né.
(RISOS)
E - E todo mundo tem Facebook?
P15 – Sim.
P13 – Sim.
P9 – Eu não tenho.
E - Não gosta?
P9 – É, não consigo gostar ainda. Particularmente eu prefiro Orkut.
E - Ah, tá. E Orkut, então, todo mundo tem?
P13 – Eu tenho, mas vou deletar.
E - Por quê?
P13 – Ah, porque Twitter, Facebook, Orkut, myspace... É muita coisa pra (sic) entrar todos os
dias. É bem cansativo, né.
E - Twitter todo mundo tem?
P13 – Sim.
P10 – Tenho, mas mexo muito pouco.
E - E vocês costumam seguir marcas, cantores, atores, alguma celebridade?
P13 – Pode ser marca de roupa?
E - Marcas em geral.
P13 – Eu sigo as produtoras de festas, que eu já falei antes. Cantores eu não gosto de seguir
porque é muita gente, aí fica muita coisa.
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E - E bandas tu não segue (sic)?
P13 – Bandas não.
P15 – Pra (sic) mim é bom seguir bandas porque eu sigo bandas de fora daqui, aí eu fico
sabendo as novidades delas e tal.
E - Mas Pedro, tu não segue (sic) bandas nem pra (sic) saber as novidades?
P13 – Não, aí pra (sic) isso eu sigo mais as produtoras mesmo.
E - E vocês, guris?
P13 – Tem uma empresa de publicidade, eu acho... Que ela fica postando coisas engraçadas,
tipo rotinas de jovem. Isso é bem legal.
E - E vocês dois, guris? Tão quietos...
P11 – Ah, eu sigo frases. Tipo, frases engraçadas e tal.
E – Ah, sim, sim.
P10 – Eu sigo só meus amigos, mesmo.
(INTERVALO DE 12:44 A 13:00 INAUDÍVEL)
E – Tá, legal. Bom, como tava (sic) na autorização que os pais de vocês tiveram que
assinar, o meu trabalho fala sobre a Revista Pah!. Todos vocês conhecem e já leram a
revista?
P15 – Sim.
P13 – Sim
P16 – Aham.
E - Gente, eu não trabalho no Pah! e nem para o Pah!, tá? É um trabalho acadêmico, da
faculdade.
(RISOS)
E - A revista é distribuída aqui, né?
P13 – Aham.
P13 – Tu vai (sic) escrever uma coluninha na Pah!
(RISOS)
E - Ah, quem dera. Se eu ganhasse pra (sic) escrever, eu até fazia!
(RISOS)
E - Bom, mas vocês costumam olhar a revista quando ela chega no (sic) colégio?
P13 – Eu folheio sim.
P15 – Aham.
P14 – Sim.
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P9 – Sim.
P13 – O problema é que quando ela chega, o pessoal pega ela muito rápido, aí nem todo
mundo consegue pegar. Aí acaba só vendo rápido a dos colegas.
E – Mas é o pessoal da manhã que pega?
P12 – De tarde sempre tem poucas.
E - Mas de manhã também é ensino médio?
P13 – Não, é só ensino fundamental.
E - E vocês gostam ou não gostam da revista?
P13 – Eu gosto.
P14 – Eu gosto.
P15 – Gostamos.
E - Então eu vou passar aqui pra (sic) vocês as onze edições da revista e vocês deem uma
olhada nas capas, relembrem os artistas que já deram entrevistas pro (sic) Pah!....
P13 – A revista é só de Porto Alegre, né?
E - É Porto Alegre e algumas outras cidades aqui perto, Canoas, Sapucaia, Novo
Hamburgo, São Leopoldo...
P13 – Eu acho legal ela ser só mais aqui da volta, aqui de perto, porque aí fica uma coisa
mais íntima. Isso é mais legal pra (sic) gente, porque a gente pode mandar uma foto da gente,
da nossa turma e tal.
E - Vão olhando as capas, escolham e me digam a que vocês mais gostaram e a que
menos gostaram.
P9 – A gente vai passando as revistas?
E - Isso, vai olhando pra (sic) lembrar quais artistas já saíram na capa e vai passando
pros (sic) outros colegas.
(INTERVALO DE 14:25 A 15:15 COM OS ALUNOS OLHANDO AS CAPAS. FALAS
INAUDÍVEIS)
P10 – Pode ser mais de uma capa?
E - Pode, claro.
P9 – Ah, eu não gostei do Fresno e do Restart.
P13 – Não tenho nada contra Restart. Mas não gosto do estilo de música deles.
P11 – É, as do Pixote e Exaltasamba são melhores.
P9 – A do Zueira é legal.
E – Vocês são mais do pagode, então?

171
P11 – É.
P13 – Ai, eu já vi a Dani Bolina pessoalmente e ela é muito lindo. Muito mais lindo do que
nas fotos. Eu vi ela um dia ali na Saldanha [quadra de escola de samba] e ela é muito linda.
P10 – Claus e Vanessa é legal.
P13 – Ivete eu gosto. Eu gosto tipo essas aqui das apresentadoras, quando eles pegam um
artista e fazem essas perguntas de o que eles gostam e tal. E a que eu menos gostei foi a do
Zueira.
(INTERVALO DE 16:20 A 16:30 INAUDÍVEL)
E - E o que vocês mais gostam na revista? Vocês gostam mais do conteúdo ou das fotos?
P13 – Que nem eu te falei, eu gosto dos conteúdos que tem aquelas perguntas de quem é a
pessoa é, o que gosta, o que faz.
E – Mais das entrevistas, então?
P13 – É, e também quando eles vão nos colégios tirar fotos.
E - Aham. E vocês, gurias?
P14 – Ah, as fotos.
P15 – Conteúdo.
E - O conteúdo? Qual seção tu mais gosta (sic)?
P15 – Ah, eu gosto mais do conteúdo que nos ajuda, assim... Tipo, eu vi uma vez uma matéria
que... Era algo do tipo, ‘eu quero ser’... E aí fizeram uma matéria dando dicas pra (sic) como
tu pode (sic) fazer pra (sic) seguir aquela profissão. Eu acho bem legal.
E - Aham. E tu lembra (sic) qual profissão que era?
P15 – Eu vi três vezes, na verdade. Uma era ‘quero ser presidente’, a outra era jogador de
futebol e quero ser modelo.
E - E tu não acha (sic) que poderiam ter profissões mais ‘normais’ nessa seção?
P15 – É, podia.
E - Vocês não acham essas profissões muito sonhadoras? Não era melhor algo tipo,
quero ser médico, arquiteto, engenheiro....
P13 – Eu acho, porque assim... Tem uma profissão hoje em dia que tá muito em alta que é
publicidade e propaganda.
E – Aham.
P13 – Eu considero ela uma profissão do século XXI, sabe. Eu considero.
P13 – Eles podiam fazer uma entrevista com o Mark Zukemberg [criador do Facebook]. Eu
vi numa revista.... agora não lembro qual... mas eram quatro páginas falando só dele.
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E - Mas vocês gostam assim das capas serem com personalidades nacionais ou
preferiam que fosse algo mais regional, daqui do sul e tal?
P15 – É que nem ele falou, é legal quando é gente mais daqui. Porque tu vai (sic) numa banca
e todas essas revistinhas tem essas celebridades na capa.
P9 – Mas eu acho que podia também ter umas personalidades internacionais e tal.
E - Aham. Agora pras (sic) gurias. Vocês olham aquela seção Gata Pah!?
P14 – Por que não tem o gato Pah!?
E - Boa pergunta!
(RISOS)
E - Vocês gostariam?
P14 – Seria legal!
P15 – É!
E - Mas vocês costumam olhar a seção ou passam reto?
P16 – Não, eu olho.
P15 – É, a gente sempre olha. Assim como o resto da revista.
E - E vocês acham que as gurias são bem escolhidas?
P14 – Nem todas são bonitas!
P15 – É, eu não acho que todas são bem escolhidas.
P16 – Ai, eu vi uma que era terrível!
E - E os guris, olham essa seção?
P9 – Ah, sim.
P11 – A gente sempre acaba olhando.
P13 – Ah, eu vi uma guria muito ridícula!
E - Mas como assim? Feia?
P13 – Não sei, uma guria estranha!
P12 – Os olhos eram estranhos, o rosto, o cabelo eram estranhos.
P13 – É, bonita não era.
E – E alguma garota aqui do Paula Soares já saiu?
P14 – Acho que não...
P15 – Mas como elas são escolhidas? Eles recebem as fotos e aí vem no colégio convidar as
gurias?
P13 – Dá pra (sic) enviar e-mail com fotos. Eu sei que teve um guri que já fez isso, que
mandou fotos da Paula, mas ela não saiu na revista.
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E - Quem é a Paula?
P13 – Uma menina aqui do colégio.
(INTERVALO DE 20:53 A 21:06 INAUDÍVEL)
E - Eu vou pedir pra (sic) vocês selecionarem cinco características, ou proporem mais
algumas que vocês consideram que uma gata Pah! deveria ter. Por exemplo, pra (sic) ser
gata Pah! tem que ter tais características.
(INTERVALO DE 21:30 A 21:52 ESCOLHA DAS CARACTERÍSTICAS DA GATA
PAH!. FALAS INAUDÍVEIS)
P11 – Tem que ser funkeira!
(RISOS)
P13 – Já não basta a mulher melão?!
(INTERVALO DE 22:00 A 22:18 DISCUSSÃO INAUDÍVEL SOBRE A SEÇÃO GATA
PAH!)
E - Se vocês acham que não tem alguma característica aí, vocês podem colocar.
P13 – Comprometida!
(RISOS)
P13 – Ah, eu acho que tem quer nova, né. Tem que ter praticamente a nossa idade.
P11 – Tem que ser solteira!
P12 – Ai, mas também não pode ser nova demais.
P13 – Tipo, tem que ter uns 16 anos. De 17 pra (sic) cima já é burra. Se tem mais de 18 anos
pra mim já é burra.
(RISOS)
P14 – Mas tu não tem (sic) como saber se ela é burra só olhando a fotinho dela ali!
P15 – É! Tu vai (sic) querer que tenha perguntas de química e física pra (sic) gata Pah!, aí tu
vai (sic) saber se ela é burra ou não!
(RISOS)
P10 – Tem que ser popular!
P9 - Tá bom assim?
E - Quantas tu (sic) colocou?
P9 – Quatro.
E - Se tu acha (sic) que não tem nenhuma outra característica, tá bom, sim.
P13 – Ah, eu coloquei popular.
(INTERVALO DE 23:33 A 24:15 INAUDÍVEL)
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P9 – Vaidosa, mais velha, popular....
(INTERVALO DE 24:19 A 24:52 INAUDÍVEL)
E - Pronto?
P9 – Aham.
P11 – Sim.
E - Todos?
P15 – Sim.
E - Ótimo! E em relação às blitz (sic) que o Pah! faz, alguém já participou?
P13 – Nem sei que blitz (sic) são essas....
P15 – Ai, é quando eles vêm tirar as fotos e entregar as revistas!
P12 – É, quando eles vêm no recreio!
P13 – Ah, tá!
E - Alguém já saiu alguma vez?
P12 – Não.
P16 - Não...
P15 – Não.
E - Não saíram por que não quiseram tirar fotos?
P11 – Não, é porque nem sempre a gente vê eles (sic).
P9 – Eu nunca vi.
P12 – Eles tavam (sic) aí esses dias.
P13 – Eu não vi! Onde eles tavam (sic)?
P15 – É que eles geralmente ficam mais daquele lado ali, perto da curva de entrada.
E - E eles vêm seguido aqui?
P15 – Mais ou menos.
P13 – Eu vi eles (sic) umas três vezes só.
P16 – Eles tavam (sic) aqui ontem.
P15 – Ontem? Ontem era domingo! Foi semana passada!
(RISOS)
P16 – Ah, é! Isso! Tavam (sic) aí semana passada.
E - E vocês conhecem o Kzuka?
P13 – Sim, conheço.
E - O Kzuka costuma fazer nos colégios alguns eventos pros (sic) alunos, como o
Diretoria Kzuka, que são palestras sobre temas do interesse de vocês, o School Games
que é tipo uma olimpíada estudantil com vários esportes. Vocês acham que o Pah!
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também deveria fazer eventos semelhantes nos colégios públicos?
P9 – Ah, sim!
P10 – Seria muito legal.
E - Vocês sentem falta de eventos no colégio?
P9 – A gente nunca teve nada aqui.
P12 – É, é só ir pra aula, ir pra aula, ir pra aula... Nunca tem nada muito diferente.
E - E de conteúdo, de matérias interessantes, o que vocês acham que deveria ter no
Pah!?
P12 – Eu acho que testes de QI seriam legais.
P13 – Mulher pelada!
(RISOS)
P14 – Tá gravando isso.
P13 – Ah, tá! Desculpa! Não sabia que tava sendo gravado.
(RISOS)
(INTERVALO DE 27:40 A 28:12 INAUDÍVEL)
P15 – Aquelas coisas “Conquiste o gato com 10 dicas”.
(RISOS)
E - E além da revista vocês já chegaram a ler ou acompanhar o Pah! no Twitter,
Facebook ou blog?
P13 – Eu sabia que eles tinham blog, mas não sabia que eles tinham Twitter e Facebook! Vou
até procurar.
P15 – Tem nas sextas-feiras na contracapa do Diário Gaúcho, né...
P11 – Desde quando tem o Pah!?
E - A primeira revista foi em novembro.
P11 – Desse ano?
(RISOS)
E - É, é, do ano que vem.
(RISOS)
P10 – Nas tardes dá o Minuto Pah! na Cidade.
P12 – Ah é, eu já ouvi.
E - E o que dá nesse Minuto Pah!?
P12 – Ah, eles vão nos (sic) colégios e perguntam coisas pros (sic) alunos, tipo enquetes.
E - E vocês acham as perguntas legais ou meio sem graça?
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P12 – Ah, são bem legais. Eu curto.
P16 – Eu também gosto...
P12 – As perguntas são legais, mas é que às vezes as respostas dos alunos são sem
criatividade.
(RISOS)
P13 – É, às vezes as pessoas falam coisas nada a ver. Perguntam ‘qual a tua idade’ e
respondem ‘ai, eu moro lá em Viamão’.
(RISOS)
P15 – Seria legal se eles pegassem tipo alunos de vários colégios e perguntarem, fazerem
enquetes, tipo ‘você acha a camisinha importante’....
P13 – Ah, não. Esse assunto já passou.
P15 – Sim, né. Só tô (sic) dando um exemplo.
E - Por que já passou?
P13 – Não, é uma coisa atual, mas também já passou.
P11 – Hoje camisinha é coisa do passado, né.
(RISOS)
E - E vocês sabem me dizer os colunistas da revista?
P13 – Colunistas?
E - É, quem tem uma coluna pra (sic) escrever na revista.
P13 – Eu nunca prestei atenção nisso.
P12 – Tem um negócio sobre a Cidade, mas não sei o nome de quem escreve ela.
P13 – Pra (sic) começar, eu nem sei onde tá (sic) escrito os nomes dos colunistas. Tipo, têm
umas revistas que dão muita ênfase, que têm embaixo assim bem grandinho o nome do
colunista.
E - Bom, todo mundo aqui sabe quem são o Manuel Soares e o Duda Garbin?
P13 – Ah, eu não gosto desse cara!
E - De quem?
P13 – Do Manuel Soares.
E - Por quê?
P13 – Por causa que (sic) eu estudava em uma outra escola ano passado e ele marcou de fazer
uma palestra lá. Os alunos tudo (sic) se mobilizaram, não teve (sic) nenhum dos períodos, a
gente deixou de ter prova de física, que é uma matéria que eu gosto....
(RISOS)
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P13 – E ele não foi! Ai, eu não gosto dele!
E - E todo mundo conhece o Duda Garbin? Da Atlântida...
P10 – Aquele do Pretinho Básico, né?
E - Isso mesmo. E vocês acham que o Duda Garbin e o Manuel Soares são dois
comunicadores identificados com o público jovem?
P13 – Com o público jovem não. Com o público humilde. O Manuel Soares. Com as pessoas
humildes, necessitadas, que têm um buraco perto de casa, que tá (sic) passando fome. Pra
(sic) esses aí o Manuel Soares vai atrás.
E - E tu acha (sic) que o que ele escreve no espaço que ele tem na revista é legal?
P15 – É que assim... Bom, não sei. É que muita coisa que ele escreve eu não concordo.
P13 – Bastante coisa. Comentários que ele faz na TV, que às vezes ele aparece no Jornal do
Almoço86, coisas que ele fala assim, que ele entra nas favelas... Aqui em Porto Alegre nem
tem favela, é dentro do morro e tal... Ahm... Fazendo uns comentários muito próprios dele,
tinha (sic) que ser comentários mais gerais.
E - E vocês costumam se apegar e lembrar de nomes de comunicadores de rádio, de
jornal, de TV....
P13 – Eu gravo mais de TV do que de rádio.
P9 – Não.
E - É? E tem algum que vocês gostariam que escrevesse no Pah!?
P13 – Eu queria conhecer a Mari Moon, da MTV.
(RISOS)
P12 – Ah, ela é muito legal!
P13 – Eu queria muito conhecer ela.
P12 – Tem a Titi também.
P13 – A Titi é a gaúcha?
P12 – É.
P13 – Tem aquela outra também... São três que apresentam. A Mari Moon, a Titi e a outra
morena....
P12 – Seria a Tatá?
P13 – É, a Tatá.
P15 – Ah, eu gosto delas também.
P13 – É, aquelas da MTV e o Didi Dabólico também.
E - E o Luckas Cabral vocês conhecem? Já ouviram falar?
86
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P13 – Acho que por nome não. De onde ele é? O que que ele faz?
E - E vocês, nunca ouviram falar? Não lembram?
P9 – Não...
P16 – Não, de cabeça não...
P14 - É, não lembro...
E - Ele é o guri que vem tirar as fotos dos colégios, que escreve na revista....
P12 – Ah, tá!
P10 – Ah, sim, sim.
P13 – Ah, eu sei quem ele é, mas eu nunca conversei com ele.
E - Mas quando ele vem aqui no Paula, ele não fica conversando com a galera pra (sic)
saber o que vocês querem ler na revista e tal?
P13 – Não.
P12 – Nunca vi, pelo menos.
P14 – É como a gente já falou antes, geralmente a gente vê ele lá naquela reta do portão e
nem todo mundo fica lá durante o recreio, sabe.
P13 – Parece (sic) aquelas coisas de cavalo, sabe?
P14 – Aham!
P13 - Eles vêm aqui, vão naquele lugar pra (sic) tirar foto com quem interessa pro (sic) que
eles vão fazer e vão embora. Eles não são umas pessoas muito amistosas, sabe. Não é como
eles tinham que ser, de chegar e se comunicar com todo mundo.
E - E aquela seção que tem no meio da revista, aquela da Cidade vocês gostam?
P10 – Aham, aquela é tri.
P16 – É, bem legal.
E - E aqueles DJs FatDuo vocês gostam?
P13 – Gosto.
P2 – Sim.
E - Eles já vieram aqui fazer alguma coisa no Paula?
P13 – Não. Eu já fui em (sic) um monte de shows que eles tavam (sic). Eles fazem tipo
aberturas do show.
P9 – É, eles tão (sic) sempre abrindo shows.
(INTERVALO DE 34:10 A 34:23 INAUDÍVEL)
E - Tá. E agora eu quero saber como é a relação e a lembrança de vocês em relação a
marcas. Vocês sabem me dizer alguma marca anunciante da revista?
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P15 – Coca-Cola?
E – Isso.
P13 – Gang? A Gang é? Não sei.
E - Não.
(RISOS)
P13 – Ué, tô (sic) perguntando. Não é uma afirmação.
E - E vocês costumam olhar os anúncios ou não, passam reto por eles?
P14 – Ah, os que são mais coloridos eu olho. Os outros que não chamam atenção eu nem
vejo.
P10 – Eu vejo.
E - Mas tu lê (sic) o que tá escrito nos anúncios, presta atenção?
P10 – Na hora que eu leio eu presto atenção. Mas depois não me lembro mais.
E - Mas alguma vez tu já olhou (sic) e leu o anúncio... Por exemplo, olhou um anúncio
da Paquetá Esportes, se interessou e foi até a loja pra (sic) comprar o produto?
P10 – Ah, isso não.
E - Mas a revista nunca influenciou vocês em alguma decisão de compra?
P13 – Já me influenciou. Bastante.
E - O anúncio da revista?
P13 – É, anúncio de roupa. Mas tipo, eu olho o anúncio, de qualquer loja, me interesso pela
roupa, mas vou até a loja que eu costumo comprar pra (sic) procurar uma parecida, sabe. Que
são lojas popular (sic). Eu só compro em loja popular. Tipo, tem aquela loja cara lá no Barra,
a Zara. Eu adoro a Zara , aí eu entro, vejo uma roupa que eu gosto, provo, mas aí vou
procurar uma parecida em lojas tipo Renner, C&A, Lojas do Aldo.
E - Mas tu já comprou (sic) alguma roupa na Zara?
P13 – Uma vez. Eu comprei um colete lá.
E - Caro?
P13 – Caro. Eu paguei cento e trinta e cinco reais... Eu acho caro.
E - Aham. E no dia a dia de vocês, que marcas vocês costumam usar? Ou que marcas
vocês se identificam?
P12 – Ah, eu uso bastante All Star.
P16 – Tok.
E - E vocês, guris?
P9 – Ah, eu uso mais roupas dessas lojas de surf, tipo Planeta Surf e tal.
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P10 – É, Planeta Surf .
P13 – Eu uso muito Converse e Mad Rats
E - E vocês, gurias?
P14 – Eu não me ligo muito em marca, não.
P15 – Eu acho que vou mais tipo... Se eu olhei a roupa, eu achei bonita, aí eu compro, sabe...
P12 – É, mais pela qualidade e se eu gosto da roupa.
P13 – Se a roupa é confortável e bonita, mais do que pela marca.
E - Aham, mais pela qualidade do que pela marca da roupa.
E – E tipo, no Kzuka, as marcas anunciantes da revista também fazem blitz (sic)
especiais. Tipo, vem no colégio tirar as fotos, mas trazem brindes ou fazem alguma coisa
diferente pros (sic) alunos. Vocês acham que as marcas pra (sic) falarem com vocês
também precisavam ter um relacionamento mais próximo, estar mais perto de vocês?
P9 – Sim.
P10 – Ah, sim.
P13 – Bastante.
P16 – É, seria mais legal.
P13 - Por mais que tenha gente que não é influenciável, que tem uma opinião forte, têm umas
pessoas que são bastante influenciáveis. Aqui na escola tem bastante.
E - Influenciável em que sentido?
P13 – Tipo, que não gosta, por exemplo, de uma roupa da Gang e aí eles vem fazer uma
promoção aqui e a pessoa começa a se vestir só de Gang. Fala da boca pra (sic) fora, mas faz,
sabe. Tipo, não gosta da Gang, mas aí a Gang vem um dia aqui pra (sic) tirar foto e no outro
dia tá com a roupa.
E - Uhm, entendi.
P12 – Eu gosto da Gang. Só não gosto do cheiro de cigarro que algumas lojas têm.
P11 – Mas tipo, se eu comprasse na Gang e aí de repente eles viessem aqui fazer todo um
comercial e aí todo mundo comprasse na Gang eu ia deixar de comprar, sabe. Se tá todo
mundo usando aquela modinha eu paro de usar.
E - E vocês são fiéis a alguma marca?
P14 – Ai, hoje em dia isso de fidelidade é bem raro.
(RISOS)
P13 – Fidelidade em todos os sentidos, né!
(RISOS)
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E - Em relação às marcas, vocês costumam ser fieis ou seguem mais o preço e a
qualidade?
P15 – Pra (sic) mim importa mais a qualidade do que a marca.
P16 – É, a qualidade, com certeza.
P9 – É, eu vou mais pelo preço e qualidade da roupa, sabe...
E - Não considerando só marca de roupa, mas também marca de celular, de
refrigerante....
P13 – Celular eu nunca fui fiel. Já usei um Nokia, um Samsung...
E - E operadora de celular? Vivo, Claro, Tim...
P13 – Eu tenho todas.
(RISOS)
P13 - Tenho chips de todas as operadoras, Vivo, Claro, Tim, Oi.
E - E por que tu tem (sic) todos?
P13 – Por causa que (sic) a maioria dos amigos não tem a mesma operadora. Uns tem uma,
outros têm outra.
P9 – E também dá pra (sic) aproveitar mais promoções, né. Tendo mais de um chip.
P13 – Ah é. Mas a melhor de todas até agora.... Pra (sic) internet é a Tim por causa que (sic) a
internet é só cinquenta centavos pra (sic) usar o dia todo. Mas a Oi é boa porque eu pago
cinquenta centavos por dia de Oi pra (sic) Oi e pra (sic) fixo.
E - Vocês se interessam mais pela qualidade da ligação e pelos bônus do que pela marca,
então?
P13 – Se eu conseguir falar com os meus amigos, não importa a operadora. Pode até ser uma
clandestina.
(RISOS)
P15 – Na qualidade a Claro não é muito boa porque tem muitos lugares que não pega o sinal.
Mas em compensação ela tem um monte de promoções e bônus.
P9 – Onde eu morava a maioria das pessoas tinha Claro.
P12 – É, a maioria tem Claro.
P15 – Mas a Tim é muito boa, eu gosto bastante da Tim. Eu comprei celular da Claro, mas
nunca deixei o chip da Tim de lado. Até porque diz, né, que a Tim é sem fronteiras.
E - Pega em todos os lugares.
P13 – Mas a Tim é muito boa mesmo. Eu não sei, a Brasil Telecom virou Tim ou é da Oi?
P14 – É da Oi.
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E - E vocês acham que a revista do jeito que ela tá (sic), ela fala com os jovens das
escolas públicas?
P10 – Se desse mais ênfase pro colégio.
E - E o conteúdo, o formato, a frequência, tão (sic) legais?
P13 – Eu acho.
P14 – Acho que sim.
P9 – Aham.
P15 – Eu só tenho uma dúvida. Tipo, essa revista é distribuída, né. Não é vendida. E a
produção disso tem custo. Qual seria tipo o objetivo da revista? Porque não há venda, né...
P13 – É, o que que mantém a Revista Pah!?
P12 – Os... As propagandas. Da Coca-Cola, da Paquetá...
P14 – É, os anúncios.
E - Mas então vocês acham que é uma revista que fala com vocês. Entre o Kzuka e o
Pah!, qual é a que melhor fala com as escolas públicas?
P13 – A Pah! tá chegando mais na gente. Eu não sei explicar, mas tipo assim, a Pah! ela toca
mais na gente do que a Kzuka. A Kzuka cresceu demais, sabe? Tipo, sabe quando uma marca
cresce demais e esquece a parte de baixo? Quem fez ela subir. É isso que tá acontecendo. Eu
não leio mais essa revista. Eu lia bastante antes, quando mostrava mais a gente, tirava foto e
tal.
E - Mas a Revista Kzuka já foi distribuída aqui alguma vez?
P13 – Ela era distribuída lá perto de casa, em um outro colégio, por isso que eu lia.
E - Ah tá. Vou pedir pra (sic) vocês definirem agora a Revista Pah! em uma frase.
P9 – Uma frase?
E - É. Por exemplo, ‘pra (sic) mim o Pah!’, ‘a Revista Pah! é.....’?
P9 – É do povo.
(RISOS)
P13 – Eu não acho que é do povo.
P10 – É pros (sic) adolescentes.
P11 – É, mais pra (sic) gurizada de colégio. Com assuntos variados.
P12 – Ah, eu acho que a Revista Pah! é mais pros (sic) estudantes mesmo.
P13 – Ai, é que não tem uma palavra concreta que defina....
E - Mas não precisa ser uma palavra, pode ser uma frase.
P13 – Ai, eu acho que é uma revista jovem, atual... Não que não seja diferente das outras,
porque ela não traz nada de inovador. Ela é da mesma linha da Kzuka, então não é uma
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revista tão inovadora assim.
P14 – Ai, não sei...
E - Pra (sic) mim o Pah! é....
P14 – É divertida... Eu rio um monte com as fotinhos.
P15 – Eu também acho que ela é bem divertida e bem focada pros (sic) jovens mesmo.
P16 – É, bem divertida.
E - E uma nota de zero a dez pra (sic) revista.
P9 – Seis, porque eu não vi todas as edições.
P10 – Seis.
P11 – Cinco.
P12 – Sete e meio.
P13 - Eu dou uns oito e meio só pra (sic) ver se ela cresce.
P14 – Eu dou oito.
P15 – Oito.
P16 – Oito também.
P13 – Pra eu dar dez tinha que ser uma revista com botão de atualizar. Ela nunca vai ser uma
revista nota dez. Pode ser uma revista 9,89....
P11 – Ah, eu acho várias revistas nota dez. Mas mais de esporte, de carro.
P13 – É, é que é difícil uma revista que fale sobre todos os assuntos ter nota dez.
P15 – É que vai muito do estilo de cada revista. Tu te interessa (sic) por carro, por esporte.
Mas se eu quero ler sobre moda, tenho que procurar outra revista. É difícil uma revista que te
agrade 100%.
E - Tá. Mas vocês acham a Revista Pah! muito genérica ou consegue, ao longo das
edições, englobar todos os assuntos interessantes?
P13 – Eu acho que ela é genérica, mas não que isso seja ruim. Ela é tipo uma Kzuka, mas
com um estilo próprio dela.
E - Tu acha (sic) que ela consegue abranger todos os gostos dos jovens?
P13 – Consegue. E me agrada mais a Pah! do que a Kzuka.
P12 – É verdade.
P15 – Pra (sic) mim também.
E - Por quê?
P13 – É porque tipo, a Pah! chega mais na gente, a Kzuka chegou num ponto que ela não
consegue mais chegar na gente.
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E – Mas tu diz só em relação as galerias de fotos?
P15 – É, a Pah! é mais carismática.
P13 – Bem mais carismática.
E - E vocês acham que a revista aborda temas mais femininos ou masculinos? Ou ela
consegue abranger os dois conteúdos?
P13 – Tipo, a Capricho, a TodaTeen e a Atrevida são revistas que eu leio, mas que eu tenho o
intuito de ler só uma parte, só uma coluna. Porque se eu for ler toda a revista, vou ler só
sobre moda feminina, sobre as dez maneiras de conquistar um namorado, sabe.
P15 – E vamo (sic) combinar... Isso adianta?
P13 – O quê?
P15 – Isso, essas dez maneiras de agarrar um gato. Não adianta.
P13 – É, mais ou menos, né.
(RISOS)
P14 – Eu acho que a revista é bem dividida, tem coisas tanto pra (sic) gurias quanto pra (sic)
guris.
P13 – Eu acho que ela tem que continuar como ela tá (sic), falando tanto pros (sic) guris
quanto pras (sic) gurias.
P10 – Acho que ela podia falar um pouco mais de esporte, ser um pouco mais esportiva.
E - Vamos a ultima pergunta. Qual celebridade vocês gostariam de ver na próxima
edição da revista?
P13 – Deixa (sic) eu pensar.
P9 – Eu ia falar Steve Jobs, mas tudo que é lugar já falou dele.
P16 – Chimarruts.
P13 – Ai, onde foi que eu vi... Acho que foi na Tititi, aquela revista que fala de novelas, uma
entrevista na página final com a Tati, da Chimarruts. Perguntava o que ela gosta, quantos anos
tinha, data do aniversário e tal, essas coisas eu gosto bastante. A Chimarruts podia muito bem
sair na capa, né?
P15 – É.
P13 – Mas só pra (sic) falar aqui... Que não fosse uma foto dela com aquele vestido verde e
vermelho, porque aquela foto já tá (sic) bem ultrapassada.
(RISOS)
P10 – Bah, sei lá. Alguma banda aqui de Porto Alegre.
P12 – Ah, não é de Porto Alegre. Mas a Banda Mais Bonita da Cidade é legal.
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P13 – Qual?
P12 – A Banda Mais Bonita da Cidade.
P14 – Ah, sei lá. Que não fosse só música... Que fosse tipo um jogador de futebol. Seria legal.
(RISOS)
P13 – Ah, mas aí seria uma coisa muito feminina. Aí tu tem (sic) que pensar. Eu não ia querer
ver o Cristiano Ronaldo [jogador de futebol] sem camisa na capa da revista.
P14 – Ai, mas não precisa ser pelado! Podia ser uma entrevista falando da vida dele, o que ele
gosta de fazer...
P13 – Faz assim... Quando o Grêmio e o Inter ganharem, pega o jogador mais bonito do
Grêmio e o jogador mais bonito do Inter e põe na capa. Aí agrada os guris e as gurias. Pronto.
P14 – Mas não precisa ser o mais bonito! Pega o que mais tá jogando bem, o que a torcida
gosta... sei lá!
P15 – É, faz tipo, o que ele fazia antes da fama e aí como ele conseguiu virar jogador. Conta
um pouco da história.
P14 – É!
(RISOS)
E - Então tá, gente. Eu vou desligar o gravador agora porque as perguntas já
terminaram, mas antes de liberar vocês eu tenho um ingresso pra (sic) festa de um ano
do Pah! pra (sic) sortear entre vocês oito.
(FINAL DA GRAVAÇÃO)

